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Mã ngành
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NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Học một ngành, làm nhiều nghề

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Với nền tảng tiếng Anh vững chắc, cùng lựa chọn chuyên 
ngành hoặc ngành phụ phù hợp, bạn có nhiều cơ hội nghề 
nghiệp trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

Bạn đăng ký chọn ngành phụ nằm trong Chương trình 
cấp Thẻ Hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch Việt Nam, 
sẽ có ưu thế khi thi để nhận Thẻ Hướng dẫn viên quốc tế 
tiếng Anh.

Ứng dụng ngay kiến thức và kỹ năng đã học vào trong 
các đề án môn học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Học Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành:
•  Biên phiên dịch
•  Thương mại & Du lịch

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại cơ quan, doanh nghiệp 
phù hợp với chuyên ngành..

Chương trình học giúp người học tự tin trong giao tiếp, làm 
việc hiệu quả trong môi trường văn hóa đa dạng thông 
qua các hoạt động trải nghiệm thực tế từ năm nhất như 
M Reader, ASL, hùng biện tiếng Anh, tọa đàm với học giả, 
gặp gỡ doanh nhân và các đề án môn học…

ASL và M-Reader là những chương trình đồng hành cùng 
sinh viên duy nhất ở khu vực miền Trung Tây Nguyên:

Chương trình ASL - Assistant Self-Learning: Bên cạnh giờ 
học tiếng Anh trên lớp, bạn còn được hỗ trợ ngoài giờ 
học do giảng viên và trợ giảng thực hiện. Điểm mạnh của 
chương trình là tính cá nhân hoá - tức là mỗi bạn được kèm 
và hướng dẫn riêng biệt. Kết quả là bạn sẽ hiểu bài sâu 
sau giờ học được chỉnh phát âm, sửa lỗi văn phạm, tập nói 
sống động trực tiếp với giảng viên, một đối một. Nếu bạn 
còn mắc cỡ nói tiếng Anh trên lớp thì ASL là nơi để các bạn 
khắc phục. Học cách này ai mà không giỏi tiếng Anh đúng 
không các bạn!?

Chương trình M-Reader: Đọc sách bằng tiếng Anh chưa 
bao giờ dễ và hấp dẫn hơn. Bạn đọc truyện siêu nổi tiếng 
thế giới bằng tiếng Anh! Tưởng chừng không thể nhưng 
với M-Reader, đều có thể. Đọc và được “đố vui” qua máy 
tính; tích luỹ số từ đọc được trong mỗi học kỳ, để được 
cộng điểm vào môn tiếng Anh. Bạn sẽ cảm nhận tiếng 
Anh của mình tiến bộ mỗi ngày.

Sinh hoạt ngoại khóa của giảng viên và sinh viên ngành 
Ngôn ngữ Anh.
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NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn sẽ đạt được năng lực tiếng Anh lưu loát để trở thành 
biên/phiên dịch viên, hoặc chuyên viên truyền thông sự 
kiện trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

Với lộ trình học tự chọn, linh hoạt và các môn học phong 
phú, bạn có thể tích hợp các môn học để dễ dàng thi đạt thẻ 
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (tiếng Anh) trong quá trình 
học, chứng chỉ lập trình, chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Mô hình học tập hiện đại, tương tác thường xuyên giữa 
giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp giúp cho bạn dễ 
dàng hòa nhập trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia, 
tự tin giao tiếp, có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, 
khả năng làm được nhiều nhiệm vụ khác nhau.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, bạn có năng lực 
để làm các công việc sau đây:

•  Chuyên viên biên/phiên dịch tại các phòng ban như 
phòng Nhân sự, phòng Kinh doanh, phòng Chăm sóc khách 
hàng tại các công ty Việt Nam và nước ngoài ở bất kỳ lĩnh 
vực ngành nghề nào.

•  Giảng dạy Anh ngữ.
•  Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký.
•  Hướng dẫn viên du lịch v.v.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 
minh cảm xúc, đánh 

giá được năng lực và kỹ 
năng nổi bật của bản 
thân, hiểu biết cơ bản 
kiến thức ngành học.

Khám phá
ngành nghề

Hiểu rõ đam mê, 
điểm mạnh và lợi 
thế của bản thân 
trong định hướng 

nghề nghiệp với sự 
hỗ trợ của những 
giảng viên nhiều 

kinh nghiệm.

Phát triển
chuyên môn

Tích lũy kiến thức 
chuyên môn, thực tập 
và trải nghiệm thực 

tế, áp dụng kiến thức 
vào thực tiễn, đào 

sâu kiến thức chuyên 
ngành và xác định con 

đường nghề nghiệp.

Làm chủ
bản thân

Tham gia những đề án 
và dự án thật, sẵn sàng 

dấn thân, chủ động 
chiếm lĩnh tri thức, nuôi 

dưỡng sự sáng tạo, 
thích ứng nghề nghiệp 
và tạo đam mê học tập 

suốt đời

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Đặng Ái Mỹ, cựu SV khóa 6, giáo viên 
tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ Bắc 
Mỹ (Nha Trang).

      Trường Đại học Thái Bình Dương đã cung cấp 
cho tôi kiến thức nền tảng và trang bị nhiều kỹ 
năng quan trọng như: Giao tiếp, thuyết trình, làm 
việc nhóm, thích nghi với môi trường, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giảng dạy. Các hoạt động 
trải nghiệm, tham gia CLB tiếng Anh, sinh hoạt 
Đoàn - Hội đã giúp tôi tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn hơn 
và đi làm thêm từ thời sinh viên. Tốt nghiệp là tôi có 
việc làm ngay. Các bạn lớp tôi đều có việc làm ngay 
khi tốt nghiệp và rất năng động.

“

”
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