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Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 
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Học tập tại 
ULIS

8 ngôn ngữ đào tạo

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Ả rập

11 loại học bổng

•   Canon
•   Dong Bu
•   Hessen
•   KF Samsung
•   Kumho
•   Lawrence S.Ting
•   Lotte

•   Mitsubisi
•   Ngoại hối (Keb)
•   Nguyễn Trường Tộ
•   Ponychung
•   Shinnyo
•   SMBC
•   Endeavour

Nhiều cơ hội giao lưu, du học
• Quỹ giao lưu thanh niên Thái Lan -Việt Nam
• Diễn đàn 4 đại học hàng đầu Đông Á BESHETOHA
• Diễn đàn thanh niên ASEAN
• Diễn đàn hiệp hội các đại học Đông Nam Á AUN....



Chương trình bằng kép

Trường ĐH Ngoại ngữ liên kết với trường ĐH Kinh tế, ĐH 

KHXH&NV, Khoa Luật - ĐHQGHN tiến hành đào tạo bằng kép.

•     ĐH Ngoại ngữ 

Ngôn ngữ Anh   

Ngôn ngữ Trung Quốc 

•     ĐH Kinh tế

Kinh tế quốc tế   

Quản trị kinh doanh   

Tài chính ngân hàng  

Chương trình liên kết quốc tế

Trường liên kết với các cơ sở giáo dục hàng đầu trên thế 

giới, cho phép sinh viên học tại Đại học Ngoại ngữ, 

nhận bằng cử nhân do trường đối tác cấp

•      Bằng cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính do trường ĐH 

Southern New Hampshire (Mỹ) cấp.

•      Bằng cử nhân ngành Kinh tế - Quản lý do trường ĐH 

Picardie Jules Verne (Pháp) cấp.

•     Chương trình đào tạo chuẩn: xettuyen.vnu.edu.vn  hoặc 

ulis.vnu.edu.vn

•    Chương trình liên kết quốc tế: cie-vnu.edu.vn

 

Đăng kí xét tuyển 

•     ĐH KHXH&NV 

Báo chí   

Quản trị Du lịch và Lữ hành

Khoa học quản lý   

Quốc tế học   

•     Khoa luật

Luật học

 



Khoa Sư phạm 
tiếng Anh
Ngành Ngôn ngữ Anh  •  Ngành Sư phạm tiếng Anh

Ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐHNN giữ vị trí hàng đầu về đào tạo 
giáo viên tiếng Anh cho các cơ sở đào tạo trên cả nước. Chương trình đào tạo 
Cử nhân SPTA chất lượng cao của trường đã được kiểm định bởi Tổ chức các 
trường Đại học khu vực Đông Nam Á. Song song với đó, chương trình học 
ngành Ngôn ngữ Anh được phát triển bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm 
chuyên môn giúp sinh viên có những phẩm chất vượt trội, tự tin làm việc trong 
các công ty, tổ chức quốc tế.

Triển vọng nghề nghiệp
•  Giảng dạy tiếng Anh
•  Biên, phiên dịch tiếng Anh
•  Tham gia các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, giáo dục
•  Nghiên cứu văn hóa các nước nói tiếng Anh
•  Kinh tế đối ngoại
•  Tài chính ngân hàng
•  Quản trị văn phòng 
•  Quản lý dự án 
•  Quản trị nhân sự 
•  Nhân viên điều hành du lịch
•  Cán bộ truyền thông 
•  Quản trị kinh doanh

Liên hệ

Khoa Sư Phạm Tiếng Anh
Phòng 206 - B2, Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
T 0466867726
 

Trưởng khoa: TS. Vũ Hải Hà
T 0983536788 
E haiha.cfl@gmail.com 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

6 lý do lựa chọn
Khoa Sư phạm Tiếng Anh

Cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam 
về giảng dạy, nghiên cứu tiếng Anh 
và văn hóa các nước nói tiếng Anh

Đội ngũ giảng viên danh tiếng, 
trình độ cao, nhiệt tình, năng động, 

thân thiện 

Nhiều chương trình đào tạo: hệ Cử 
nhân Chất lượng cao, chương trình 

đào tạo Ngành kép

Môi trường học tập hiện đại

Nhiều cơ hội thực tập chuyên môn

Triển vọng nghề nghiệp ở nhiều 
lĩnh vực 



Khoa Sư phạm tiếng Anh

Chương trình ngành kép (Double majors)
Liên kết đào tạo với Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Cử nhân Tiếng Anh – Quản trị kinh doanh

Sinh viên ra trường có bằng cử nhân tiếng 
Anh và chuyên ngành là Tiếng Anh - QTKD, 
được trang bị khả năng  ngoại ngữ thuần 
thục và những kiến thức cơ bản, nghiệp vụ 
quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, v.v.
Cử nhân tiếng Anh - Quản trị kinh doanh có 
cơ hội làm việc trong các Bộ/Sở thương mại, 
các công ty đa quốc gia, các công ty liên 
doanh, các văn phòng đại diện nước ngoài 
tại Việt Nam, các khu công nghiệp cao, v.v.

Cử nhân Tiếng Anh – Kinh tế đối ngoại

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững những kiến thức cơ 
bản về các lĩnh vực kinh tế đối ngoại, đó là những kiến thức về giao dịch thương mại quốc tế, 
đàm phán để tiến tới ký kết hợp đồng mua bán quốc tế, vận tải và bảo hiểm trong thương mại 
quốc tế, thanh toán quốc tế, các vấn đề về quan hệ kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế...
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh - Kinh tế đối ngoại có đủ năng lực, kiến thức làm 
việc tốt tại các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư, các doanh nghiệp thương mại xuất 
nhập khẩu, các ngân hàng thương mại, các công ty đa quốc gia, các chi nhánh, văn phòng đại 
diện của các công ty nước ngoài ở Việt Nam hoặc công ty Việt Nam ở nước ngoài, giảng dạy 
kinh tế đối ngoại/thương mại quốc tế ở các trường ĐH, CĐ,THCN hoặc có thể tự tổ chức kinh 
doanh xuất nhập khẩu...

Cử nhân Tiếng Anh – Tài chính Ngân hàng

Sức mạnh kết hợp của hai chuyên ngành 
Tiếng Anh và Tài chính Ngân hàng giúp sinh 
viên khi ra trường có khả năng sử dụng tiếng 
Anh thành thục và có kiến thức chuyên 
ngành quản lý kinh tế nói chung, kiến thức 
chuyên ngành tài chính - tiền tệ, ngân hàng 
nói riêng và cơ chế hoạt động của hệ thống 
này.
Với thế mạnh ngoại ngữ, Cử nhân tiếng Anh 
- Tài chính Ngân hàng có thể thành công 
trong các lĩnh vực Thanh toán quốc tế, Kế 
toán ngân hàng, Thị trường chứng khoán tại 
các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các 
công ty trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn



Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hóa Nga
Ngành Ngôn ngữ Nga  •  Ngành Sư phạm tiếng Nga

Trường ĐHNN là cơ sở giáo dục có uy tín trong cả nước đào tạo 
cử nhân sư phạm tiếng Nga, cung cấp nguồn nhân lực phiên 
dịch tiếng Nga chất lượng cao cho các công ty, tổ chức của Nga 
và Việt Nam.

Triển vọng nghề nghiệp

Giảng dạy tiếng Nga tại các trường đại học, cao đẳng và các 
trường phổ thông.
Làm việc cho các cơ quan quan trọng của Nhà nước như Bộ 
Công an, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, các cơ quan thông 
tấn, báo chí v.v. của Việt Nam trong và ngoài nước.
Phiên dịch cho các công ty và các tổ chức của Nga, Việt Nam.
Biên dịch phim, sách báo Nga.
Hướng dẫn viên du lịch.
Làm việc tại LB Nga và các nước có sử dụng tiếng Nga với 
mức lương hấp dẫn.

Liên hệ

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga
Tầng 5 - B2, Trường Đại học Ngoại ngữ, 
ĐHQGHN
Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
T 04-3754 9561
 

Trưởng khoa: TS. Đinh Thị Thu Huyền 
T 04-3754 9561 • M 0915789983
E thuhuyenkn@yahoo.com 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

5 lý do lựa chọn
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Truyền thống hơn 60 năm xây dựng và 
trưởng thành cùng một tập thể giáo 
viên là các chuyên gia đầu ngành về 

tiếng Nga

Cơ hội học tập với chuyên gia người 
bản ngữ

Tham gia các hoạt động giao lưu, hợp 
tác với Trung tâm Khoa học và Văn 

hoá Nga tại Hà Nội, Đại sứ quán Nga, 
Trường phổ thông Nga trực thuộc Đại 

sứ quán Nga v.v.
 

Nhiều cơ hội nhận học bổng toàn phần 
du học dài hạn tại Nga và học bổng 

chuyển tiếp 10 tháng tại LB Nga

Môi trường hoạt động ngoại khóa bổ 
ích, hấp dẫn

•

•

•
•
•
•



Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Chương trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm tiếng Nga

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn

Thực hành tiếng Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Nga. 

Lý thuyết tiếng Nga 
Phương pháp giảng dạy tiếng 
Nga 
Văn học Nga 
Đất nước học Nga

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3
-
-

-
-

Lý thuyết tiếng
Giáo học pháp 
Thực hành giảng dạy
Thực tập 

Năm thứ 4
-
-
-
-

Cử nhân Ngôn ngữ Nga

Thực hành tiếng Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Nga. 

Lý thuyết tiếng Nga 
Văn học Nga 
Đất nước học Nga 
Lý thuyết dịch
Định hướng Phiên dịch
Phiên dịch 
Biên dịch
Định hướng Du lịch
Kinh tế Du lịch
Tiếng Nga Du lịch 

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3
-
-
-
-

-
-

-
-

Lý thuyết tiếng Nga 
Phiên dịch 
Biên dịch
Thực tập

Năm thứ 4
-
-
-
-

Cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên năm thứ nhất

Cơ hội nhận học bổng toàn phần du học tại LB Nga. 
Gồm 2 vòng: vòng 1 - thi viết luận, được tổ chức tại các trường; vòng 2 - thi ngữ pháp, đọc, nghe và 
vấn đáp, được tổ chức tại Trung tâm KH&VH Nga.

-
-

Cơ hội học chuyển tiếp 10 tháng tại LB Nga

Địa điểm học tập: Viện tiếng Nga mang tên A.X. Pushkin ở thành phố Mát-xcơ-va, LB Nga trong 
thời gian 10 tháng. 
Căn cứ xét tuyển: điểm trung bình chung học kỳ I năm thứ 2 của sinh viên để xếp hạng thứ tự cho đến 
hết chỉ tiêu.

-

-



Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Pháp
Ngành Ngôn ngữ Pháp  •  Ngành Sư phạm tiếng Pháp

Trường ĐHNN là cơ sở giáo dục có uy tín trong cả nước đào tạo 
cử nhân sư phạm tiếng Pháp và cung ứng nguồn nhân lực 
phiên dịch tiếng Pháp chất lượng cao cho các công ty, tổ chức 
Pháp ngữ.

Triển vọng nghề nghiệp

Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Pháp ngữ
Biên - phiên dịch cho các công ty, văn phòng và các tổ chức 
Pháp ngữ
Tiếp tục theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về 
ngôn ngữ hoặc theo học một chuyên ngành khác bằng tiếng 
Pháp trong và ngoài nước
Làm việc cho các cơ quan, tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng 
Pháp

Liên hệ

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
Khu Công trình Khoa Pháp, Trường Đại học 
Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
T 0466807759
 

Phó Trưởng Khoa phụ trách: PGS. TS. Đinh 
Hồng Vân
M 0912370658 • E dhvan2001@gmail.com

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

5 lý do lựa chọn
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Là nơi đào tạo nhiều nhất giáo viên tiếng 
Pháp cho các trường phổ thông cũng như 

các cơ sở đào tạo đại học trong cả nước.

Là một trong những cơ sở nghiên cứu hàng 
đầu về ngôn ngữ và văn hóa Pháp cũng 

như văn hóa Pháp ngữ

Đội ngũ giảng viên bao gồm nhiều chuyên 
gia đầu ngành được giới chuyên môn trong 

cả nước đánh giá cao

Tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác 
với các tổ chức Pháp ngữ như OIF, AUF, 

CREFAP, v.v.

Cơ hội nhận học bổng đi thực tập tại CH 
Pháp, Vương quốc Bỉ.

•
•

•

•



Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Chương trình đào tạo

Cử nhân Ngôn ngữ Pháp

Ngoài những kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa, đất nước học hay các kỹ năng nghiên cứu 
khoa học như ở chuyên ngành sư phạm, sinh viên hệ phiên dịch  được trang bị các kỹ năng cần 
thiết để chuyển ngữ các tài liệu âm thanh hay chữ viết từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược 
lại.
Ngoài ra, để có thể làm tốt công tác biên phiên dịch trong tương lai, người học được trang bị  
các kiến thức về kinh tế, luật, v.v. Ngoài Biên – phiên dịch, sinh viên có thể lựa chọn định hướng 
Tiếng Pháp Kinh tế hoặc Tiếng Pháp Du lịch.
Quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên  được tiến hành với sự hỗ trợ của các giảng viên 
đồng thời là biên dịch viên hoặc phiên dịch viên chuyên nghiệp.
Các đợt thực tập chuyên môn cuối khóa  được tiến hành ở các cơ sở có sử dụng tiếng Pháp 
như các cơ quan truyền thông hay các viện bảo tàng, các công ty du lịch, v.v.

Cử nhân Sư phạm tiếng Pháp

Sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thực sự được rèn luyên các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng 
Pháp (nghe hiểu, đọc hiểu, diễn đạt nói, diễn đạt viết, kỹ năng thuyết trình, v.v.). Người học 
được trang bị không chỉ những kiến thức ngôn ngữ thuần túy mà còn được tiếp thu cả những 
kiến thức về văn hóa của Pháp cũng như của cộng đồng Pháp ngữ.
Các cử nhân tiếng Pháp tương lai cũng  được trang bị những kỹ năng cơ bản cần thiết cho công 
tác nghiên cứu khoa học nói chung cũng như nghiên cứu ngôn ngữ nói riêng. Ngay từ trong 
quá trình đào tạo, sinh viên có nhiều cơ hội để vận dụng các kỹ năng nghiên cứu khoa học này 
thông qua các hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học như làm niên luận hay khóa luận. Kết 
quả nghiên cứu này  được tính thay cho một hay một số môn học.
Những sinh viên đạt thành tích cao có cơ hội được nhận học bổng hoặc được đi thực tập tại 
CH Pháp. Cuối khóa đào tạo, sinh viên được đi thực tập về chuyên môn tại các trường THPT.

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn



Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hóa Trung Quốc
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc  •  Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc

Trường ĐHNN là cơ sở giáo dục có uy tín trong cả nước đào tạo 
cử nhân sư phạm tiếng Trung Quốc và cung ứng  nguồn nhân 
lực phiên dịch tiếng Trung Quốc chất lượng cao cho các công ty, 
tổ chức Trung Quốc.

Triển vọng nghề nghiệp

Giảng dạy tiếng Trung Quốc tại các trường Đại học, cao đẳng 
và các trường phổ thông.
Phiên dịch cho các công ty, văn phòng và các tổ chức của 
Việt Nam, Trung Quốc
Biên dịch phim truyền hình
Biên dịch sách, tiểu thuyết, tin tức

Liên hệ

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc
Tầng 5 - B2, Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
T 04-37549562
 

Trưởng khoa: TS. Phạm Minh Tiến 
M 0912039345
E phamminhtien2@yahoo.com 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

4 lý do lựa chọn
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam về 
giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ và 

văn hóa Trung Quốc

Cơ hội tham gia các chương trình giao 
lưu hợp tác với các tổ chức của Trung 

Quốc như Hanban, Văn phòng Kinh tế 
Văn hóa Đài Bắc, Hội thương gia Đài 
Loan và nhiều công ty Trung Quốc

Cơ hội tham gia các khóa giao lưu ngắn 
hạn, chuyển tiếp và du học bậc thạc sĩ 
tại Trung Quốc theo chương trình học 

bổng từ nhiều nguồn khác nhau

Triển vọng nghề nghiệp rộng mở

•

•

•
•



Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Chương trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm tiếng Trung Quốc

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn

Thực hành tiếng Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Trung

Phương pháp giảng dạy 
Văn hóa văn minh Trung Quốc 
Văn học Trung Quốc 
Ngôn ngữ Trung Quốc

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3
-
-
-
-

Hán ngữ Cổ đại, 
Ngôn ngữ Văn hóa Trung 
Quốc
Thực hành giảng dạy 
Thực tập sư phạm

Năm thứ 4
-
-

-
-

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc

Thực hành tiếng Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Trung

Văn hóa văn minh Trung Quốc 
Văn học Trung Quốc 
Ngôn ngữ Trung Quốc
Định hướng Phiên dịch
Biên dịch
Phiên dịch  
Định hướng Tiếng Trung 
Quốc kinh tế
Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tiền tệ ngân hàng
Định hướng Tiếng Trung 
Quốc du lịch 
Tiếng Trung Quốc du lịch – 
khách sạn
Quản trị kinh doanh lữ hành
Định hướng Trung Quốc học
Lịch sử Trung Quốc
Triết học Trung Quốc cổ đại
Nhập môn Trung Quốc học

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-
-

Lý thuyết thực hành dịch
Hán ngữ Cổ đại 
Ngôn ngữ văn hóa Trung 
Quốc 
Thực tập

Năm thứ 4
-
-
-

-



Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hóa Phương Tây
Ngành Ngôn ngữ Đức  •  Ngành Sư phạm tiếng Đức

Trường ĐHNN là cơ sở giáo dục có uy tín trong cả nước cung 
ứng  nguồn nhân lực phiên dịch tiếng Đức chất lượng cao cho 
các công ty, tổ chức Đức tại Việt Nam. Sinh viên theo học 
chương trình có nhiều cơ hội du học tại Đức.

Triển vọng nghề nghiệp

Giảng dạy tiếng Đức
Biên, phiên dịch tiếng Đức
Tham gia các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, giáo dục
Nghiên cứu văn hóa, lịch sử Đức
Làm việc tại các công ty du lịch, văn phòng đại diện, trung 
tâm xúc tiến thương mại, công ty Đức tại Việt Nam

Liên hệ

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây
P201, 202 - A4 Trường ĐH Ngoại ngữ -
ĐHQGHN
Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
T 04 37549558 • E vpkptay@gmail.com
 

Trưởng khoa: TS. Lê Hoài Ân
T 04 63273605 • M 0125 26 09 098
E hoaianle03@gmail.com 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

6 lý do lựa chọn
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 

phương Tây

Đức là nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới và số 1 
Châu Âu.

ĐHNN là một trong hai đơn vị đào tạo Cử nhân 
tiếng Đức có uy tín nhất trong cả nước.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên 
môn cao, nhiệt tình, năng động. 

Thường xuyên có  giảng viên và trợ giảng của Cơ 
quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Uỷ ban giáo 
dục phổ thông Đức ở nước ngoài (ZfA thuộc Bộ 

Ngoại giao Đức), cũng như thực tập sinh của Đức 
và Áo tham gia giảng dạy.

Hệ thống thư viện đa dạng, hiện đại, cập nhật do 
Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Áo và các tổ chức 

quốc tế của Đức và Áo tặng.

Cơ hội thường xuyên tham gia các hoạt động văn 
hóa của Viện Geothe, Cơ quan trao đổi hàn lâm 

Đức (DAAD), Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.

•
•
•
•
•



Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây

Chương trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm tiếng Đức

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn

Thực hành tiếng Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Đức.

Tiếng Đức Du lịch - Khách sạn 
Kinh tế - Thương mại 
Ngôn ngữ học Đức 
Văn học Đức 
Đất nước học
Phương pháp giảng dạy tiếng Đức
Thực tập sư phạm

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3 & 4
-
-
-
-
-
-
-

Cử nhân Ngôn ngữ Đức

Thực hành tiếng Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Đức.

 Ngôn ngữ học Đức 
Văn học Đức 
Đất nước học
Phiên dịch
Biên dịch
Các môn học theo định hướng
Định hướng Tiếng Đức Phiên dịch 
Định hướng Tiếng Đức Kinh tế
Định hướng Tiếng Đức Du lịch
Thực tập

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3 & 4
-
-
-
-
-

-
-
-

Các chương trình học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Đức

Học bổng hàng năm của WUS (Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới), CHLB Đức
Học bổng của DAAD (Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức) tham gia một khoá học hè tại một trường đại học ở 
Đức vào cuối năm thứ 4.
Học bổng bồi dưỡng tại Đức dành cho các nhà sư phạm.
Tham gia chương trình giao lưu văn hoá quốc tế AuPair từ một năm trở lên.

-
-

-
-



Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hóa Phương Đông
Ngành Ngôn ngữ Nhật  •  Ngành Sư phạm tiếng Nhật

Trường ĐHNN là cơ sở giáo dục có uy tín đào tạo cử nhân Sư phạm 
tiếng Nhật và cung ứng  nguồn nhân lực phiên dịch tiếng Nhật 
chất lượng cao cho các công ty, tổ chức Nhật Bản. Trường là cơ sở 
đào tạo duy nhất tại Việt Nam đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Nhật.

Triển vọng nghề nghiệp

Giảng dạy tiếng Nhật tại các trường Đại học, cao đẳng và các 
trường phổ thông.
Biên, phiên dịch cho các công ty, văn phòng và các tổ chức 
của Nhật
Biên dịch phim, sách báo đặc biệt là truyện tranh hoạt hình 
Nhật Bản.
Tham gia các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, giáo dục
Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại các trung tâm nghiên cứu 
như Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á…
Làm việc tại Nhật Bản với mức lương hấp dẫn.

Liên hệ

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
Tầng 2 Nhà A4, Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
T 84-4-3754- 8874 (308) 
 

Trưởng khoa: TS. Đào Thị Nga My 
T 04-66860320 • E ngamydt@vnu.edu.vn
E daongamy@gmail.com 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

•

•

•

•
•

•

5 lý do lựa chọn
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 

Phương Đông

ĐHNN là cơ sở đầu tiên và lớn nhất trong cả 
nước có chương trình đào tạo cử nhân tiếng Nhật 

hệ sư phạm.

Trường có quan hệ hợp tác với các tổ chức của 
Nhật Bản như: JICA, Japan Foundation, Đại sứ 
quán Nhật Bản tại Việt Nam và nhiều công ty 

Nhật Bản.

Hàng năm đều có hàng trăm sinh viên đi học tại 
Nhật Bản theo chương trình học bổng của chính 

phủ Nhật Bản, chương trình học bổng của các 
trường ĐH kết nghĩa và các chương trình trao 

đổi ngắn hạn khác

Đội ngũ giảng viên 100% được đào tạo tại Nhật 
Bản và giáo viên bản ngữ giảng dạy

Tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay 6 tháng đầu sau 
tốt nghiệp: 100%.



Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

Chương trình đào tạo

Cử nhân Sư phạm tiếng Nhật

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn

Phương pháp giảng dạy 
Văn hóa văn minh 
Văn học Nhật Bản 
Ngôn ngữ Nhật Bản

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3
-
-
-
-

Lý thuyết tiếng 
Thực hành giảng dạy
Thực tập sư phạm

Năm thứ 4
-
-
-

Cử nhân Ngôn ngữ Nhật

Văn hóa văn minh 
Văn học Nhật Bản 
Ngôn ngữ Nhật Bản
Phiên dịch
Biên dịch 
Các môn học theo
định hướng chuyên ngành
Tiếng Nhật phiên dịch
Nhật Bản học
Tiếng Nhật kinh tế
Tiếng Nhật Du lịch

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Lý thuyết dịch 
Thực hành dịch
Thực tập chuyên môn

Năm thứ 4
-
-
-

Khóa học nghiên cứu văn hóa tại Nhật Bản

Sinh viên trúng tuyển sẽ được hưởng 100% học bổng của chính phủ Nhật và sẽ học tại một trường ĐH 
Nhật Bản (đăng ký nguyện vọng trong hồ sơ) trong một năm, nghiên cứu về ngôn ngữ  và văn hóa Nhật Bản. 

Khóa học trao đổi với trường ĐH Kumamoto Gakuen

Học bổng 100%, cơ sở vật chất tiên tiến, con người thân thiện,  khí hậu có nhiều nét tương đồng với 
Việt Nam tạo ra môi trường học tập lý tưởng đối với sinh viên theo học.

Thực hành tiếng: Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Nhật 
Địa lý Nhật Bản
Ngữ âm học 

-

-
-

Thực hành tiếng: Nghe, Nói, 
Đọc, Viết tiếng Nhật 
Địa lý Nhật Bản
Ngữ âm học 

-

-
-



Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hóa Hàn Quốc
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trường ĐHNN là cơ sở giáo dục có uy tín trong cả nước cung 
ứng nguồn nhân lực phiên dịch tiếng Hàn Quốc chất lượng cao 
cho các công ty, tổ chức Hàn Quốc tại Việt Nam. Sinh viên theo 
học chương trình có nhiều cơ hội du học tại Hàn Quốc.

Triển vọng nghề nghiệp

Giảng dạy tiếng Hàn tại các trường Đại học, cao đẳng và các 
trung tâm tiếng Hàn trên cả nước.
Biên phiên dịch cho các công ty, văn phòng và các tổ chức 
của Hàn Quốc
Biên dịch phim ảnh, sách báo...
Tham gia các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, giáo dục.
Làm việc tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và Hàn Quốc 
với mức lương hấp dẫn.
Đi du học và làm việc tại Hàn Quốc.

Liên hệ

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
Phòng 207 - A3, Trường ĐH Ngoại ngữ -
ĐHQGHN
T 04-6680-5041 • W fklc.ulis.vnu.edu.vn 
E khoahanquoc.ulis@gmail.com 
 

Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Hường 
T 04-6684-5941 • E tranhuong5@vnu.edu.vn
E tranhuong35@gmail.com 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

•

•

•
•
•

•

6 lý do lựa chọn
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 

Hàn Quốc

Cơ hội tham gia các chương trình giao lưu hợp tác với 
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa 

Hàn Quốc tại Hà Nội, tổ chức Quốc tế như Korea 
Foundation,  KOICA.

Cơ hội tham gia các chương trình giao lưu hoặc 
chuyển tiếp với nhiều trường ĐH Hàn Quốc.

Cơ hội nhận học bổng có giá trị từ các doanh nghiệp, 
tổ chức và các hiệp hội Hàn Quốc tại Việt Nam như: 
tập đoàn Lotte, Kumho , Samsung, Daewoo, Miwon, 

KEB, LG, Posco, Booyong, Sellex, v.v.

Đội ngũ giảng viên 100% được đào tạo tại Hàn Quốc.

Tỉ lệ giáo viên nước ngoài dẫn đầu toàn trường và 
nhiều nhất trong các trường có giảng dạy tiếng Hàn 

tại miền Bắc.

Sinh viên được học trong môi trường hiện đại và có 
nhiều cơ hội thực tập chuyên môn.



Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Chương trình đào tạo

Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn

Lịch sử Hàn Quốc
Văn hóa văn minh 
Từ vựng
Dịch văn bản 
Phiên dịch  
Văn hóa giao tiếp
Định hướng Tiếng Hàn Quốc 
phiên dịch
Phiên dịch chuyên ngành
Biên dịch chuyên ngành
Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên 
dịch
Định hướng Hàn Quốc học
Lịch sử Hàn Quốc
Nhập môn xã hội Hàn Quốc
Kinh tế - Chính trị Hàn Quốc
Hàn Quốc học
Định hướng Tiếng Hàn Quốc 
Du lịch
Tiếng Hàn Du lịch - khách sạn 
Quản trị kinh doanh lữ hành
Quản trị kinh doanh khách sạn
Nhập môn khoa học du lịch 

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Lý thuyết dịch
Thực hành dịch 
Thực tập chuyên môn

Năm thứ 4
-
-
-

Các chương trình học bổng

Học bổng trong ngân sách nhà nước 
Học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc 
Học bổng đi thực tế tại Hàn Quốc (từ 5~10 ngày)

Thực hành tiếng
(Nghe, Nói, Đọc Viết, Tiếng 
Hàn tổng hợp)
Địa lý Hàn Quốc 
Ngữ âm tiếng Hàn
Từ vựng tiếng Hàn

-

-
-
-

Trường ĐHNN cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phiên dịch tiếng Hàn cho các công ty, tổ chức của 
Hàn Quốc; các biên dịch phim, truyện Hàn Quốc cho các đài truyền hình và Nhà xuất bản.

-
-
-



Bộ môn
tiếng Ả Rập
Ngành Ngôn ngữ Ả Rập

Ngành Ngôn ngữ Ả Rập ĐH Ngoại ngữ nhiều năm qua đóng vai trò 
tối quan trọng trong công tác đào tạo ra những cử nhân có chất lượng 
tốt, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Ả Rập, có kiến thức 
chuyên sâu về ngôn ngữ văn hóa các nước nói tiếng Ả Rập,
có kiến thức và các kỹ năng cần thiết để công tác trong các lĩnh vực 
liên quan.

Triển vọng nghề nghiệp

Biên dịch viên
Phiên dịch viên
Biên tập viên
Thư ký văn phòng
Trợ lý đối ngoại
Hướng dẫn viên du lịch
Cán bộ ngoại giao

Liên hệ

Bộ môn Tiếng Ả rập, Khoa Ngôn ngữ và
Văn hóa Phương Đông
Tầng 2 - A4, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN 
 

Trưởng Bộ môn: ThS. Đặng Diệu Thúy 
M 0983926595
E dieuthuyar2307@yahoo.com

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

•
•
•
•
•
•
•

5 lý do lựa chọn
Ngành Ngôn ngữ Ả rập

Trường ĐHNN là một trong hai cơ sở đào 
tạo ngành Ngôn ngữ Ả rập tại Việt Nam

90% giảng viên bộ môn tiếng Ả rập đã 
được đào tạo tại Ả rập

Nhiều cơ hội du học

Chương trình chuyển tiếp 1 năm tại
ĐH Cairo, Ai Cập

Triển vọng nghề nghiệp rộng mở 



Bộ môn tiếng Ả Rập

Chương trình đào tạo

Cử nhân Ngôn ngữ Ả rập

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn

Lựa chọn 1 trong các định hướng
Tiếng Ả Rập kinh tế - thương mại
Tiếng  Ả Rập tài chính -
ngân hàng
Tiếng Ả Rập quản trị -
kinh doanh
Tiếng Ả Rập Du lịch - khách sạn
Tiếng Ả rập Kinh tế 
Tiếng Ả rập Luật học
Các môn học bắt buộc
Ngôn ngữ học tiếng Ả Rập
Đất nước học Ả Rập
Giao tiếp liên văn hóa 
Biên dịch
Phiên dịch
Các môn học tự chọn
Ngữ dụng học tiếng Ả Rập
Văn học Ả Rập
Văn hóa các nước Châu Á

Năm thứ 1 & 2 Năm thứ 3

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

Lý thuyết dịch
Thực hành dịch 
Thực tập chuyên môn

Năm thứ 4
-
-
-

Các chương trình chuyển tiếp

Qatar
Arab Saudi
Ai Cập

Thực hành tiếng (Nghe, Nói, 
Đọc Viết tiếng Ả rập)
Địa lý Ả rập 
Ngữ âm tiếng Ả rập
Từ vựng tiếng Ả rập

-

-
-
-

-
-
-



Chương trình
Liên kết Quốc tế
Ngành Kinh tế - Tài chính (ĐH Southern New Hampshire / Mỹ cấp bằng)
Ngành Kinh tế - Quản lý (ĐH Picardie Jules Verne / Pháp cấp bằng)

Chương trình liên kết quốc tế ĐH Ngoại ngữ hướng tới đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến của 
các nước Âu - Mĩ ngay tại Việt Nam. Sinh viên có nhiều cơ hội 
chuyển tiếp tại các trường đối tác nước ngoài.

Triển vọng nghề nghiệp

Ngoại thương (xuất nhập khẩu)
Quản trị kinh doanh
Truyền thông và tiếp thị doanh nghiệp (Marketing)
Quản lý dự án
Ngân hàng
Kế toán, kiểm toán
Đầu tư tài chính
Quản trị rủi ro tài chính

Liên hệ

Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Phòng 106 - A4, Trường ĐH Ngoại ngữ, 
ĐHQGHN
T 04.3754.9556 • M 0986.45.55.99 
E cie@vnu.edu.vn • W cie-vnu.edu.vn 
 

Giám đốc: TS. Hoa Ngọc Sơn
M 0989.204.152 
E hoason77@vnu.edu.vn 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN ulis.vnu.edu.vn

•
•
•
•
•
•
•
•

5 lý do lựa chọn
Chương trình Liên kết

Quốc tế

Chương trình học hiện đại, được cung cấp 
bởi các trường đại học đối tác nước ngoài và 

do ĐH Ngoại ngữ thực hiện

Bằng cấp có giá trị quốc tế, được
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận

Cơ sở vật chất hiện đại, khang trang

Giảng dạy bằng 100% tiếng nước ngoài

Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL của 
ĐHQG hoặc THPT Quốc gia



Chương trình Liên kết Quốc tế

Chương trình Kinh tế - Tài chính

Thông tin chi tiết xin truy cập
ulis.vnu.edu.vn

Tổng thống Barack Obama nhận bằng Tiến sĩ Luật 
danh dự tại SNHU vào năm 2007. Trường được xếp vị 
trí 12 trong Top 50 tổ chức sáng tạo nhất thế giới do 
Fastcompanies.com công bố bởi những nỗ lực không 
ngừng nghỉ để đổi mới nền giáo dục Hoa Kỳ, đồng thời 
có tên trong 30 tổ chức được Quỹ Bill Gates công nhận 
về các thành tựu trong lĩnh vực này.

Trường SNHU được nhận giải thưởng Best of Business 
của New Hampshire Business Review Reader (2009), 
Top 2 các chương trình đào tạo trực tuyến trong cả 
nước Mỹ công bố bởi trang web Thebestdegrees 
(2010). Năm 2010, US News and World Report xếp 
SNHU trong nhóm 1 (Tier 1: gồm các trường xếp hạng 
88-125 trong số hơn 1500 trường đại học khu vực Bắc 
Mĩ, cùng với những trường đại học lớn như Harvard, 
Cornell, MIT, Dartmouth và Boston). 

Về ĐH Southern New Hampshire (Mĩ)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh 
Du học tại chỗ: 4 năm học tại Đại học 
Ngoại ngữ, ĐHQGHN (có thể đăng ký học 
1 - 2 học kỳ tại SNHU) 
Du học bán phần: 2 năm học đầu tại 
Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và 2 năm 
cuối tại Hoa Kỳ

Mô hình đào tạo 
-
-

-

Chương trình được thiết kế theo chuẩn của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, với 40% giảng viên ĐH 
Southern New Hampshire (SNHU) tham gia giảng dạy. 

Chương trình Kinh tế - Quản lý

Trường có tiền thân là Trường Đại học Amiens, nằm ở 
trung tâm phía Bắc của châu Âu.

Trường có 18 khoa và học viện, 38 phòng thí nghiệm 
và thực hành, đặt tại 6 thành phố nhỏ của vùng 
Amiens. Trường đào tạo từ đại học cho tới tiến sĩ và 
được công nhận trong toàn châu Âu.

Về ĐH Picardie Jules Verne (Pháp)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp (1080 giờ
Thực hành tiếng Pháp, đạt trình độ B2) 
Du học tại chỗ: 3 năm tại Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN (bằng Cử nhân)

Mô hình đào tạo 
-

-

Chương trình được thiết kế theo hệ thống chung của các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, 
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình du học của sinh viên trong nội bộ Châu Âu cũng như trên 
thế giới, được bảo trợ bởi cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF).



Tư vấn 
xét tuyển

Chương trình đào tạo chuẩn

Phòng Đào tạo

Tầng 1 A1,  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

T: 04-22411728 | M: 0979292969 | W: ulis.vnu.edu.vn

Trưởng phòng: TS. Hà Lê Kim Anh 

T: 04-37548111 | E: kimanhoi@vnu.edu.vn

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Trung tâm Giáo dục Quốc tế

P106 A4,  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

T: 04-37549556 | M: 0986455599 | W: cie-vnu.edu.vn

Giám đốc: TS. Hoa Ngọc Sơn

M: 0989204152 | E: hoason77@vnu.edu.vn


