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KHOA NGỮ VĂN ANH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VLVH Đợt tháng 10/2017
(cơ sở Đào tạo Khoa Ngữ văn Anh)
I. KHOA NGỮ VĂN ANH
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là một trung
tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học-công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.
Khoa Ngữ văn Anh thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những khoa có bề dày
lịch sử hình thành khá lâu đời. Tiền thân của Khoa là Ban Ngoại ngữ của Đại học Văn khoa (thuộc Viện Đại học Sài
Gòn hình thành năm 1949) với chương trình đào tạo đầu tiên là Cử nhân văn chương Anh văn. Từ khi ra đời đến nay,
chương trình giáo dục Ngành Ngữ văn Anh đã kế thừa, củng cố và không ngừng phát triển qua nhiều thay đổi về tên
gọi, mục tiêu, chương trình đào tạo cũng như đơn vị chủ quản.
Hiện nay Khoa Ngữ văn Anh là một khoa vững mạnh, góp phần tạo nên uy tín của Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn cũng như Đại học Quốc Gia Tp.HCM trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh ở các tỉnh, thành phía
nam. Khoa Ngữ văn Anh đã đào tạo cho xã hội một nguồn nhân lực lớn có trình độ chuyên môn cao ở cả trình độ đại
học và sau đại học.
II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH)
Chương trình Ngôn ngữ Anh (tên gọi trước đây chương trình Ngữ văn Anh) hệ Vừa làm Vừa học là ngành
học chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa và văn học Anh và Mỹ. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh ngoài việc được trang bị
kỹ năng ngôn ngữ (nghe-nói-đọc-viết) ở trình độ cao cấp của ngành tiếng Anh thông thường mà còn được cung cấp
thêm kiến thức cơ bản về Ngôn ngữ học Anh, Văn học-Văn hóa Anh và Mỹ, Kỹ năng biên phiên dịch, Phương pháp
giảng dạy ngoại ngữ và Tiếng Anh kinh thương. Khối kiến thức liên ngành này sẽ bổ sung lẫn nhau để sinh viên có
được tầm nhìn toàn diện về kiến thức chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hữu ích cho công tác sau này.
Chương trình học đồng thời còn chú trọng đến các kỹ năng mềm (như tìm kiếm và tổng hợp thông tin, kỹ
năng thuyết trình, làm việc theo nhóm, v.v.) và khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn trong các ngành nghề đáp
ứng nhu cầu xã hội hiện nay như Giảng dạy tiếng Anh, Biên dịch, Phiên dịch tiếng Anh và các công việc liên quan đến
Quan hệ đối ngoại. Do vậy, chương trình ngành Ngôn ngữ Anh được thiết kế nhằm cung cấp đủ kiến thức để sinh viên
đáp ứng được cả hai yêu cầu về mặt nghiên cứu lý thuyết cũng như vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để sử dụng tiếng
Anh một cách hiệu quả, chuẩn mực, ở trình độ cao.
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH
Hằng năm Khoa Ngữ Văn Anh chiêu sinh hệ Vừa làm Vừa học do chính Khoa Ngữ văn Anh chịu trách
nhiệm quản lý và đào tạo tại cơ sở chính của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Đa Kao, Quận 1.
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IV. NGÀNH TUYỂN SINH: NGÔN NGỮ ANH
- Thời gian đào tạo từ 4 năm đến 4 năm rưỡi.
1. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện sau đây đều được dự thi tuyển sinh đại học hoặc
xét tuyển đại học: đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học nghề; có đủ sức khỏe để
theo học; không bị truy cứu trách nhiêm hình sự.
2. Điều kiện dự thi:
2.1. Môn Thi 3 MÔN (NGỮ VĂN – LỊCH SỬ- TIẾNG ANH)
2.2. Điều kiện miễn thi Văn, Sử (thi môn Anh Văn): Áp dụng đối với những thí sinh có một trong những
điều kiện sau:
- Đã có bằng tốt nghiệp của các trường Đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Hiện là sinh viên các trường Đại học hệ chính quy, đã trúng tuyển Đại học thuộc khối thi D1 đối với
ngành Ngôn ngữ Anh, thuộc khối thi D4 đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. (có giấy báo trúng tuyển đầu vào
của ngành đang thoe học)
.
- Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có điểm trung bình cộng ba năm (lớp 10, lớp 11,
lớp 12) đạt từ 6.0 trở lên (nộp Học bạ bản sao công chứng không quá 6 tháng).
3.3 Xét tuyển (tuyển thẳng); Đối với thí sinh tốt nghiệp PTTH đạt từ 15.5 điểm trở lên (không nhân hệ số,
không bị điểm liệt) trong kỳ thi PTTH Quốc gia 2017 thuốc tổ hợp môn (Ngữ Văn –Lịch Sử - Tiếng Anh hoặc Ngữ
Văn -Toán - Tiếng Anh)
3.4 Điểm ưu tiên khi xét tuyển: xem bảng phụ lục xét ưu tiên tuyển sinh, hệ Vừa làm vừa học tại website
phòng đaò tạo http: //dt.hcmussh.edu.vn
3. Lệ Phí: (dự kiến):
- Xét tuyển: 90.000đ/ thí sinh;
- Lệ phí thi 1môn: 95.000đ
- Lệ phí thi 3 môn: 165000đ
4. Ngày Thi: 07 & 08/10/2017
- Phát và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 22 /09/2017.
5. Ôn Thi:
5.1. Địa điểm học ôn: tại cơ sở chính khoa Ngữ Văn Anh số 10-12 Đinh Tiên Hoàng Q1 TPHCM. Từ
Tối thứ 2.4.6 (từ 17g30 đến 20g30)
5.2. Học phí ôn thi:
- 1 môn Anh Văn (56 tiết) 14 buổi: 1000.000đ (bao gồm tài liệu) – khai giảng 04/9/2017
6. Địa Điểm học khi trúng tuyển:
- Trường ĐH KHXH & Nhân văn, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng Q1, TPHCM
- Trường PTTH Trưng Vương, Số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1, TPHCM

7. Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh:
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1. Thí sinh dự thi ngành Ngôn Ngữ Anh: Khối thi: D1; Mã ngành: 701; Nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Khoa Ngữ
văn Anh số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng; Mã đơn vị đăng ký dự thi: 99
2. Nộp 2 bộ hồ sơ màu xanh thí sinh dán hình và xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi quản lý người dự thi.
3. Bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học (2 bản sao có công chứng
không quá 6 tháng).
4. - Trường hợp hiện đang là sinh viên các trường đại học hệ chính qui, thí sinh nộp 2 bản sao có công chứng
(bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp; bảng điểm 3 học kỳ đầu; giấy chứng nhận sinh
viên (có đóng dấu mộc tròn của trường) và giấy báo trúng truyển đầu vào ngành đang theo học thuộc khối D1 hoặc
D4).
- Thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2017 nộp (2 bản sao có công chứng) giấy báo trúng truyển đầu vào thuộc
khối D1 hoặc D4.
5. 02 hình 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau hình) và bỏ vào 2 bao thư ngoài bao thư ghi đầy đủ thông
tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số điện thoại)
6. Nhận giấy báo dự thi ngày 05 và 06 / 10/ 2017 tại phòng Giáo vụ Khoa (phòng A104 dãy A- lầu 1)
7. Xem kết quả thi: trên Website phòng Đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn - ĐT : 028.38293828 (số nội bộ 113) (sau
ngày thi 1 tháng). Nhận giấy báo trúng tuyển tại nơi nộp hồ sơ dự thi.
8. Thông tin liên hệ:

Liên hệ: - Phòng Giáo vụ Khoa Ngữ văn Anh (Phòng A104 ) Trường ĐH KHXH & NV
10, 12 Đinh Tiên Hoàng – Quận 1, Tp. HCM


ĐT: (028) 3.9100.470, Địa chỉ email: giaovunva_vlvh@hcmussh.edu.vn.



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

Thời gian liên hệ : Giờ hành chánh từ thứ 2 => thứ 6
- Sáng : từ 8 giờ 00 => 11giờ 30;
- Chiều: từ 14 giờ 00 => 16 Giờ 30 ;
- Tối : từ Thứ 2 => thứ 6, từ 17giờ 30 tới 19 giờ 00

TRƯỞNG KHOA

TS. LÊ HOÀNG DŨNG
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