


Thông điệp
Hiệu trưởngtừ

Trải qua suốt dòng chảy hơn sáu mươi năm lịch sử hình thành và phát triển, 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trở 
thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn ngữ, quốc tế 
học và các ngành liên quan.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 
đã có đóng góp quan trọng vào sự phát 
triển của đất nước thông qua việc đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên 
cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm 
và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội 
theo chuẩn quốc tế, coi trọng tính năng 
động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách 
nhiệm, khả năng sống và làm việc trong 
môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Sự thành công của Nhà trường là kết quả 
của nhiều yếu tố: sự vun đắp của các thế 
hệ giảng viên tài năng, nhiệt huyết, sự đam 
mê học hỏi, sáng tạo của sinh viên, học 
viên; sự cống hiến và hỗ trợ các cán bộ 
đào tạo xuất sắc; sự hợp tác tích cực của 
nhiều nhà tài trợ, các đối tác trong nước 
và quốc tế; và sự ủng hộ từ mọi tầng lớp 
trong tất cả các lĩnh vực của xã hội.

Nhà trường ý thức rõ những điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội, thách thức và quyết tâm 
vượt qua mọi khó khăn, tận dụng mọi 
nguồn lực để hướng tới sự phát triển bền 
vững. Sự tự tin này đến từ: sự đoàn kết, 
đồng thuận của tập thể cán bộ, công chức, 
viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn 
Trường. Vì sứ mệnh của Trường đã được 
xác định rõ và chúng tôi biết để thực hiện 

thành công sứ mệnh ấy cần có 3 điều kiện 
chính: nguồn nhân lực chất lượng cao, 
cơ chế quản trị đại học tiên tiến và nguồn 
lực phong phú. Sự phát triển của Trường 
sẽ được tạo lập trên 3 trụ cột chính, đó là 
tính trách nhiệm cao, khả năng tạo dựng 
cơ hội và tính cộng đồng. Triết lý phát triển 
của Trường được thể hiện qua 3 từ tiếng 
Anh là “Creating Opportunities Together” 
- Cùng nhau kiến tạo cơ hội.

Trường đại học là nơi con người phát triển 
năng lực, tri thức và các kĩ năng cũng 
như phẩm chất cần thiết cho cuộc sống 
trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, các yếu 
tố này không tự nhiên đến, mà chúng 
cùng phải được chung sức xây dựng và 
phát triển. Chúng ta có quyền tự hào và 
hi vọng vào sự phát triển bền vững của 
Nhà trường trên những cơ sở nền tảng 
vững chắc trong các giai đoạn tiếp theo, 
bởi bên cạnh sức mạnh của truyền thống, 
chúng ta có sự đồng lòng, quyết tâm của 
các tập thể, cá nhân cán bộ, giảng viên và 
sinh viên trong toàn Trường, và đặc biệt sự 
ủng hộ và hợp tác của các đơn vị bạn, các 
đối tác của Trường. Cùng nhau, chúng ta 
sẽ phát huy và tiếp nối những thành công, 
thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và dịch vụ xã hội lên một tầm cao mới.

Tôi nghĩ rằng bên cạnh những chỉ số 
về tăng trưởng của một trường đại học 
như vị trí xếp hạng, chỉ số về đội ngũ, về 
NCKH, CTĐT hoặc CSVC, chúng ta cần có 
thêm chỉ số hạnh phúc. Tôi mong muốn 
mỗi thầy cô giáo, mỗi cán bộ viên chức, 
mỗi học sinh sinh viên của Trường cùng 
trải nghiệm khoảng thời gian làm việc và 
học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN trong niềm hạnh phúc. 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 
chào đón các bạn tới trải nghiệm cảm 
xúc hạnh phúc khi cùng nhau khám phá 
những tiềm năng mới và cùng nhau kiến 
tạo những cơ hội mới để thực hiện những 
điều tuyệt vời trong tương lai.

                                HIỆU TRƯỞNG

                                 Đỗ Tuấn Minh
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Tại sao chọn
Đại học Ngoại ngữ - trường
Đại học Quốc gia Hà Nội?

Với truyền thống hơn 60 năm lịch sử, Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN là điểm đến lý tưởng dành cho các nhân tài ngoại ngữ trong 
cả nước.

Ở bậc học THPT, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ với 
phạm vi tuyển sinh trong cả nước, luôn đứng đầu Việt Nam 
về tỉ lệ đậu đại học cũng như số lượng thủ khoa tuyển sinh 
đại học. Ở bậc đào tạo đại học, ngoài thế mạnh về đào tạo 
giảng viên - giáo viên ngoại ngữ, Trường còn đào tạo biên 
phiên dịch theo các định hướng phù hợp nhu cầu xã hội 
(Kinh tế, Du lịch, Quản trị học, Quốc tế học…), nỗ lực mở 
rộng tối đa triển vọng nghề nghiệp cho người học. Trường 
là một trong số ít các cơ sở giáo dục trong cả nước có đào 
tạo chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
Tiếng Anh, Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung cũng như 
ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, 
Ngôn ngữ Trung ở cả bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Với vai trò chủ chốt trong Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, 
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN có những đóng góp 
tích cực trong nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ 
trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ tiểu học cho tới đại 
học. Đặc biệt, Trường là một trong những đơn vị đi đầu 
trong việc xây dựng các bài thi đánh giá năng lực ngoại 
ngữ theo quy trình chuẩn hóa, đảm bảo uy tín, công bằng, 
minh bạch.

Là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường 
có nhiều chương trình liên kết đào tạo trong nước và quốc 
tế, mở ra cho người học nhiều cơ hội giáo dục đầy hứa hẹn. 
Chương trình Bằng kép cho phép người học được lựa chọn 
ngành học thứ hai thuộc một trường thành viên Đại học Quốc 
gia Hà Nội. Chương trình chính quy – liên kết quốc tế cho phép 
người học tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến của thế giới 
ngay tại Việt Nam.

Với đặc trưng là đào tạo ngoại ngữ theo sĩ số lớp nhỏ, cộng 
hưởng với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững, 
giàu kinh nghiệm giảng dạy và cơ sở vật chất khang trang, hiện 
đại, Trường tạo điều kiện tốt nhất để người học phát triển tối 
đa năng lực bản thân. Trường thu học phí theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó, các sinh viên ngành Sư phạm 
được miễn học phí, sinh viên có cơ hội nhận nhiều học bổng 
có giá trị từ trong và ngoài trường. Việc học tập và sinh sống ở 
khu vực Cầu Giấy - một khu vực phát triển đang rất nhanh và 
năng động của thủ đô Hà Nội cũng góp phần đem lại nhiều trải 
nghiệm tuyệt vời cho người học.

“Bốn năm theo học tại Đại học Ngoại ngữ 
- ĐHQGHN đã trang bị cho mình nền tảng 
vững chắc để bước vào môi trường làm việc, 
truyền cho mình cảm hứng để không ngừng 
cố gắng trong cuộc sống, mang đến cho 
mình những người thầy, người bạn tuyệt vời, 
và mở ra những cơ hội nghề nghiệp rộng mở 
cho tương lai.”
Trương Hải Hà
Chuyên gia truyền thông, Monkey Forest Consulting Ltd.

Trường đại học hàng đầu về đào tạo 
nhân tài ngoại ngữ

Thế mạnh về đào tạo và tập huấn 
giảng viên, giáo viên ngoại ngữ

Đào tạo biên phiên dịch theo các định 
hướng phù hợp nhu cầu xã hội

Trường đại học giữ vai trò chủ chốt 
trong Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Đi đầu trong công tác kiểm tra đánh 
giá năng lực ngoại ngữ 

Nhiều chương trình liên kết đào tạo 
trong nước và quốc tế

Sĩ số lớp nhỏ

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

Cơ sở vật chất khang trang

Học phí thu theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo

Sống và học tập tại thủ đô Hà Nội

3
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Chia sẻ
Sinh viêntừ

Mai Thùy Dương
Giám đốc, Trung tâm Cố vấn Giáo dục, Trường Beijing 
National Day (Trung Quốc)

“Tốt nghiệp và giảng dạy tại trường 5 năm, trong những lo 
toan cuộc sống, tôi chưa từng tự hỏi (hoặc, chưa có thời 
gian để chiêm nghiệm) rằng những năm tháng sinh viên 
dưới mái trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã góp 
phần hình thành bản sắc cá nhân tôi như thế nào. 

Cho đến một ngày. 

New York, tháng 9 năm 2013.  

Trước đại diện ban tuyển sinh của phân viện Abu Dhabi - 
Đại học New York, tôi hoàn thành bài trình bày của mình về 
triết lý giáo dục khai phóng (liberal arts education) tại hội 
trường Khoa Luật. Trưởng khoa tuyển sinh Shawn Abbott 
tiến đến chúc mừng tôi: “Cảm ơn đồng nghiệp vì bài trình 

bày xuất sắc.” Anh đùa thêm: “Chị có chắc mình không phải là 
sản phẩm của một nền giáo dục khai phóng chứ? Chị có từng 
tốt nghiệp một trường đại học Mỹ không?” 

Khi câu trả lời của tôi làm ánh lên sự ngạc nhiên trong mắt 
người đồng nghiệp, là giây phút tôi bất chợt nhận ra một điều: 
những gì tôi có được từ 4 năm đại học tại ngôi trường Đại học 
Ngoại ngữ - ĐHQGHN có giá trị nền tảng rất lớn trong suốt sự 
nghiệp của tôi. Có thể tôi đã đi một chặng đường dài, nhưng 
những viên gạch đầu tiên cho kiến thức và nghiệp vụ của tôi sẽ 
mãi là một phần làm nên thành công của tôi hôm nay.”

Nguyễn Quốc Khánh
Giám đốc, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VK

“Nhận thấy trong bối cảnh những năm đầu thập niên 90, 
khi Việt Nam và Hàn Quốc thiếp lập quan hệ ngoại giao, 
cũng là khi các hoạt động giao lưu kinh tế - văn hóa giữa 
hai nước có bước tiến mạnh mẽ, ẩn chứa tiềm năng to lớn, 
tôi đã chọn học chuyên ngành tiếng Hàn Quốc. Việc chọn 
học ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc có lẽ là một trong 
những lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Tiếng 
Hàn không chỉ là công cụ chính giúp tôi giao tiếp với các 
đối tác Hàn Quốc mà còn giúp tôi thông hiểu và yêu đất 
nước, con người, lịch sử và văn hóa Hàn Quốc. 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là ngôi trường thân 
yêu mà tôi đã đặt trọn niềm tin kể từ khi tôi quyết định nộp 
hồ sơ đăng ký dự thi đại học. Tôi nhận thấy rằng nhà trường 

có đội ngũ giảng viên rất tâm huyết với nghề, có trình độ cao, 
được đào tạo bài bản, cùng hệ thống cơ sở vật chất không 
ngừng được nâng cấp và hoàn thiện hơn. Điều này là động lực 
mạnh mẽ giúp những sinh viên như tôi quyết tâm hơn trong 
học tập và rèn luyện. 

Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên của Trường Đại học 
Ngoại ngữ - ĐHQGHN rằng, hãy luôn vững tin với con đường 
mình đã chọn, bởi tương lai tươi sáng đang chờ các bạn phía 
trước.”
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Khoa
Sư phạm
tiếng Anh

Đào tạo Đại học

6 lý do lựa chọn Khoa Sư phạm 
Tiếng Anh
1. Cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam về 

giảng dạy, nghiên cứu tiếng Anh và văn 
hóa các nước nói tiếng Anh

2. Đội ngũ giảng viên danh tiếng, trình độ 
cao, nhiệt tình, năng động, thân thiện 

3. Nhiều chương trình đào tạo: hệ Cử 
nhân Chất lượng cao, chương trình 
đào tạo Ngành kép

4. Môi trường học tập hiện đại

5. Nhiều cơ hội thực tập chuyên môn

6. Triển vọng nghề nghiệp ở nhiều       
lĩnh vực 

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

Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngành 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
• Cử nhân Tiếng Anh - Kinh tế          

đối ngoại
• Cử nhân Tiếng Anh - Tài chính 

Ngân hàng

Liên hệ:
Khoa Sư Phạm Tiếng Anh
Phòng 206 nhà B2
Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
T: 0466867726 
Trưởng khoa: TS. Vũ Hải Hà
T: 0983536788
E: haiha.cfl@gmail.com

Khoa
Ngôn ngữ &
Văn hóa Nga

Đào tạo Đại học

Trường Đại học Ngoại ngữ 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.

5 lý do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Nga
1. 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

2. Cơ hội học tập với chuyên gia người 
bản ngữ

3. 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. 

4. Nhiều cơ hội nhận học bổng toàn 
phần du học dài hạn tại Nga và học 
bổng chuyển tiếp 10 tháng tại LB Nga.

5. Môi trường hoạt động ngoại khóa     
bổ ích, hấp dẫn

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

• Học bổng du học tại Liên bang 
Nga

• Cuộc thi Olympic tiếng Nga dành 
cho sinh viên năm thứ nhất (cơ 
hội nhận học bổng toàn phần)

• Học chuyển tiếp 10 tháng tại Liên 
bang Nga (dựa trên điểm trung 
bình chung học kỳ I năm thứ 2 
của sinh viên)

Ngành Ngôn ngữ Nga
Ngành Sư phạm tiếng Nga

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
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Khoa
Ngôn ngữ &
Văn hóa Pháp

Đào tạo Đại học

6 lý do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Pháp
1. 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

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

3. Đội ngũ giảng viên bao gồm nhiều 
chuyên gia đầu ngành được giới 
chuyên môn trong cả nước đánh giá 
cao

4. Cơ hội học tập bằng kép chuyên 
ngành tiếng Pháp - Quản trị kinh do-
anh với các trường Đại học danh tiếng 
trong và ngoài nước

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

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

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

Ngành Ngôn ngữ Pháp
Ngành Sư phạm tiếng Pháp

• Ngoài Biên - Phiên dịch, sinh viên 
có thể lựa chọn định hướng Tiếng 
Pháp Kinh tế hoặc Tiếng Pháp    
Du lịch

• Các sinh viên đạt thành tích cao 
trong học tập có cơ hội được 
nhận học bổng hoặc được đi thực 
tập tại CH Pháp

• Nhiều cơ hội chuyển tiếp bậc 
Thạc sĩ ở Pháp với học phí 0 đồng

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

Khoa
Ngôn ngữ &
Văn hóa 
Trung Quốc

Đào tạo Đại học

4 lý do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Trung Quốc
1. Cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam về 

giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ và 
văn hóa Trung Quốc

2. 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

3. 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

4. Triển vọng nghề nghiệp rộng mở

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

Ngành Ngôn ngữ TQ
Ngành Sư phạm tiếng TQ

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: 37549562 
Trưởng khoa: TS. Phạm Minh Tiến
E: phamminhtien2@yahoo.com

Các môn học chính theo                       
4 định hướng 
Ngành 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
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Khoa
Ngôn ngữ &
Văn hóa Đức

Đào tạo Đại học

6 lý do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Đức
1. Đức là nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới 

và số 1 Châu Âu

2. Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là một 
trong hai đơn vị đào tạo Cử nhân tiếng 
Đức có uy tín nhất trong cả nước

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

4. 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

5. 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

6. 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

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

Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngành Sư phạm tiếng Đức

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.

Liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức
P201, 202 A4, Trường Đại học Ngoại 
ngữ - ĐHQGHN
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

Khoa
Ngôn ngữ &
Văn hóa   
Nhật Bản

Đào tạo Đại học

6 lý do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Nhật Bản
1. Chương trình đào tạo cử nhân Sư 

phạm tiếng Nhật đầu tiên, với quy mô 
đào tạo lớn nhất trong cả nước

2. 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, ĐH Kumamoto Gakuen 
Daigaku, ĐH Sagadaigaku, ĐH Công 
nghệ Nagaoka, Đại học Ngoại ngữ 
Tokyo, ĐH Kyoto... và nhiều công ty 
Nhật Bản

3. 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 trường 
đại học kết nghĩa và các chương trình  
trao đổi ngắn hạn khác

4. Đội ngũ giảng viên 100% được đào tạo 
tại Nhật Bản cùng giáo viên bản ngữ 
tham gia giảng dạy

5. Sinh viên được học trong môi trường 
hiện đại và có nhiều cơ hội thực tập tại 
các công ty, văn phòng đại diện, các  
tổ chức của Nhật Bản tại Việt Nam

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

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

Ngành Ngôn ngữ Nhật
Ngành Sư phạm tiếng Nhật

Liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa         
Nhật Bản
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 • 
daongamy@gmail.com

Cơ hội du học Nhật Bản
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.
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Khoa
Ngôn ngữ &
Văn hóa    
Hàn Quốc

Đào tạo Đại học

Là cơ sở giáo dục có vị thế hàng đầu ở 
Việt Nam về giảng dạy, nghiên cứu ngôn 
ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

6 lý do lựa chọn Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Hàn Quốc
1. 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

2. Cơ hội tham gia các chương trình 
giao lưu hoặc chuyển tiếp với nhiều 
trường ĐH Hàn Quốc như: ĐH Seoul, 
ĐH Yonsei, ĐH Chungang, Kookmin, 
Kyunghee, Hansung, Inha

3. 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.

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

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

6. Sinh viên được học trong môi trường 
hiện đại và có nhiều cơ hội thực tập 
chuyên môn đặc biệt là trong các 
công ty, văn phòng đại diện, các         
tổ chức của Hàn Quốc tại Việt Nam

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

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

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)

Liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa          
Hàn Quốc
P207 nhà A3, Trường Đại học      
Ngoại ngữ - ĐHQGHN
T: 04-6680-5041
E:  khoahanquoc.ulis@gmail.com
W: fklc.ulis.vnu.edu.vn
Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Hường
T: 04-6684-5941
E: tranhuong5@vnu.edu.vn • 
tranhuong35@gmail.com

Bộ môn
Ngôn ngữ &
Văn hóa       
Ả rập

Đào tạo Đại học

6 lý do nên lựa chọn Bộ môn 
Ngôn ngữ và Văn hóa Ả rập
1. Trường Đại học Ngoại ngữ là một 

trong hai cơ sở đào tạo ngành       
Ngôn ngữ Ả rập tại Việt Nam

2. Trường có quan hệ tốt với nhiều Đại 
sứ quán các nước Ả rập, thường xuyên 
nhận được sự hỗ trợ Đại sứ quán         
Ai Cập tại Việt Nam

3. 90% giảng viên bộ môn tiếng Ả rập đã 
được đào tạo tại Ả rập

4. Nhiều cơ hội du học

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

6. Triển vọng nghề nghiệp đầy hứa hẹn

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

Ngành Ngôn ngữ Ả rập

• Hàng năm đều có giáo viên tình 
nguyện người Ai Cập đến giảng 
dạy tại Trường và nâng cao trình 
độ chuyên môn cho các giảng 
viên người Việt Nam.

• Gần như 100% sinh viên bộ môn 
tiếng Ả rập đều được đi học 
chuyển tiếp 01 năm tại Ai cập theo 
chương trình học bổng của Chính 
phủ Ai Cập. Ngoài ra còn có các 
chương trình học bổng của chính 
phủ Qatar hay Kuwait.

Liên hệ:
Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả rập
Tầng 2 A4,
Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
Trưởng Bộ môn:                               
ThS. Đặng Diệu Thúy
M: 0983926595
E: dieuthuyar2307@yahoo.com
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Chương trình
Đào tạo thứ 2 
Bằng kép

Đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) 
là cơ hội cho sinh viên theo học 2 ngành 
khác nhau, được 2 bằng cử nhân từ 2 
đơn vị đào tạo khác nhau của Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Chương trình đào tạo 
được xây dựng dựa trên hai chương trình 
chuẩn. Sinh viên chỉ phải học bổ sung các 
học phần cần thiết cho chương trình học 
thứ hai.

5 lý do chọn chương trình   
bằng kép 
1. Được nhận 2 bằng đại học chính quy

2. Có nhiều cơ hội việc làm tốt trong 
tương lai

3. Sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ

4. Có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực 
ngoại ngữ

5. Tích lũy được nhiều kỹ năng quản lý 
thời gian, làm việc hiệu quả và chịu áp 
lực cao

Hình thức tuyển sinh, xét tuyển
Thời gian xét tuyển: tháng 8 hàng năm

Điều kiện xét tuyển:

• Là sinh viên hệ chính quy tại các 
trường thành viên của ĐHQG Hà Nội

• Là sinh viên đã học ít nhất 2 học kỳ

• Là sinh viên đạt điểm TBC từ 2.0 trở lên 
cho đến thời điểm xét tuyển

Liên hệ:
Phòng Đào tạo
P108 Nhà A1
Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
M: 0903 221 551
W: ulis.vnu.edu.vn • sites.google.
com/site/bangkepngoaingu

Các chương trình bằng kép
• Ngôn ngữ Anh (ĐH Ngoại ngữ)
• Ngôn ngữ Trung Quốc                

(ĐH Ngoại ngữ) 
• Kinh tế quốc tế (ĐH Kinh tế)
• Quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế)
• Tài chính ngân hàng (ĐH Kinh tế)
• Báo chí (ĐH KHXH&NV)
• Du lịch học (ĐH KHXH&NV)
• Khoa học quản lý (ĐH KHXH&NV)
• Quốc tế học (ĐH KHXH&NV)
• Luật học (Khoa Luật)

Chương trình
chính quy
Liên kết
Quốc tế

Đào tạo Đại học

Chương trình liên kết quốc tế - Trường 
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.

5 lý do lựa chọn chương trình 
liên kết quốc tế
1. Chương trình học hiện đại, được 

cung cấp bởi các trường đại học đối 
tác nước ngoài và do ĐH Ngoại ngữ     
thực hiện

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

3. Cơ sở vật chất hiện đại, khang trang

4. Giảng dạy bằng 100% tiếng             
nước ngoài

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

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

Chương trình Kinh tế - Tài chính
Chương trình đào tạo hoàn toàn 
bằng tiếng Anh, 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
Chương trình đào tạo hoàn toàn 
bằng tiếng Pháp, 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).

Liên hệ:
Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Tòa nhà Trung tâm Văn hóa ULIS
Trường Đại học 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

Ngành Kinh tế - Tài chính
(ĐH Southern New 
Hampshire / Mỹ cấp bằng)
Ngành Kinh tế - Quản lý 
(ĐH Picardie Jules Verne / 
Pháp cấp bằng)
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Khoa
Sau đại học

Đào tạo Sau Đại học

4 lý do lựa chọn                   
Khoa Sau đại học 
1. Cơ hội học tập trong môi trường học 

thuật chuyên sâu với các giáo sư, phó 
giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về ngôn ngữ 
và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ 
trong cả nước

2. Cơ hội tham gia các hội thảo khoa học 
trong và ngoài nước

3. Cơ hội tham gia các dự án, đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp   
Nhà nước

4. 100% đội ngũ giảng viên có học vị  
Tiến sĩ trở lên tốt nghiệp tại các trường 
đại học có uy tín trong nước và trên 
thế giới

Triển vọng nghề nghiệp
• Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao 

nghiệp vụ

• Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Các chương trình đào tạo
A. Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình chuẩn Đại học Quốc gia 
Hà Nội (định hướng nghiên cứu & định 
hướng ứng dụng)

1. Lý luận và phương pháp dạy học        
bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ Anh

3. Lý luận và phương pháp dạy học        
bộ môn tiếng Nga

4. Ngôn ngữ Nga

5. Lý luận và phương pháp dạy học         
bộ môn tiếng Pháp

6. Ngôn ngữ Pháp

7. Lý luận và phương pháp dạy học        
bộ môn tiếng Trung Quốc

Liên hệ:
Khoa Sau đại học 
Phòng 102 nhà A3
Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
T: (844) 66806770 • (844) 66806762  
E: sdhcfl@gmail.com

8. Ngôn ngữ Trung Quốc

9. Ngôn ngữ Đức

10. Ngôn ngữ Nhật Bản

11. Ngôn ngữ Hàn Quốc

Các chương trình Liên kết Quốc tế

1. Liên kết với Đại học Southern New 
Hampshire (Hoa Kỳ) - Chuyên ngành 
Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

2. Liên kết với Đại học Leipzig (CHLB 
Đức) - Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức

B. Chương trình đào tạo Tiến sĩ

Các chuyên ngành đào tạo:

1. Lý luận và phương pháp dạy học        
bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ Anh

3. Lý luận và phương pháp dạy học        
bộ môn tiếng Nga

4. Ngôn ngữ Nga

5. Lý luận và phương pháp dạy học        
bộ môn tiếng Pháp

6. Ngôn ngữ Pháp

7. Lý luận và phương pháp dạy học        
bộ môn tiếng Trung Quốc

8. Ngôn ngữ Trung Quốc

Trường
Phổ thông
Chuyên
Ngoại ngữ

Đào tạo bậc Trung học Phổ thông

6 lý do lựa chọn Trường THPT 
Chuyên Ngoại ngữ
1. Một trong những trường THPT có chất 

lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam

2. Tuyển sinh toàn quốc

3. Đào tạo 6 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Nga, 
Pháp, Trung, Đức, Nhật từ bậc THPT

4. Được học thêm ngoại ngữ 2 theo 
nguyện vọng

5. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT và đỗ đại học 
hàng năm là 100%

6. Luôn có mặt trong Top 10 trường 
THPT hàng đầu trong cả nước về 
thành tích thi tuyển sinh đại học

Thành tích của học sinh
• 5 Huy chương Vàng và 1 Huy chương 

Đồng Olympic tiếng Nga Quốc tế

• Giải Nhì đồng đội và giải Nhì, Ba cá 
nhân tại vòng chung kết cuộc thi 
Quốc tế Nhịp cầu Hán ngữ năm 2008, 
giải Nhì toàn đoàn tại vòng Chung kết 
cuộc thi Quốc tế Nhịp cầu Hán ngữ 
năm 2009

• 521 giải Học sinh giỏi Quốc gia sau 25 
năm dự thi (1989-2014)

• Nhiều học sinh của trường được nhận 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

• 5 học sinh được nhận giải thưởng Hoa 
Trạng nguyên trong hai năm 2008 và 
2009

• Giải Nhất Hội thi Tin học trẻ không 
chuyên toàn quốc năm 1999

• Giải Nhì chung kết “Đường lên đỉnh 
Olympia” năm 2003

• Giải Ba chung kết cuộc thi “Khám phá 
thế giới Computer” năm 2004

Các câu lạc bộ
• Các CLB tiếng
• CLB các nhà lãnh đạo trẻ “CNN 

Team Leaders”
• CLB hoạt động xã hội “CNN Shine”
• CLB bóng rổ nam và nữ
• CLB bóng đá nam
Các hoạt động ngoại khóa
• “Chương trình định hướng tân 

học sinh” (Ten Plus) cho học sinh 
lớp 10   

• Lễ dâng hương báo công tại K9, 
Ba Vì và đêm lửa trại cho học sinh 
lớp 12 

• Cuộc thi hùng biện các thứ tiếng
• Hội vui khoa học tự nhiên
• Đêm văn nghệ “Sắc màu     

Chuyên Ngữ”
• Sân khấu hóa tác phẩm văn học

Liên hệ:
THPT Chuyên Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại ngữ - 
ĐHQGHN
T: (844) 3754 9958 
E: info@flss.edu.vn

• Nhiều lần đạt giải Nhất các cuộc thi 
hùng biện tiếng Anh, tìm hiểu kiến 
thức do Đài Truyền hình Việt Nam và 
các Đại sứ quán tổ chức

• Nhiều lượt học sinh giành danh hiệu 
Thủ khoa toàn quốc trong kì thi tốt 
nghiệp THPT và Thủ khoa trong kì thi 
tuyển sinh đại học, trong đó có hai 
học sinh đạt điểm tuyệt đối 60/60 
trong kì thi tốt nghiệp THPT (không 
tính điểm cộng) được Thủ tướng gửi 
thư khen (năm 1998 và 1999)
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Gương mặt
Giảng viên
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TS. Vũ Hải Hà
Trưởng khoa, Khoa Sư phạm Tiếng Anh

Là sinh viên khoá K37 (2003-2007), 
thế hệ đầu tiên của chương trình của 
Hệ Chất lượng cao Khoa Sư phạm 
Tiếng Anh, thầy Vũ Hải Hà luôn tin 
rằng đây là mô hình giáo dục hiện 
đại, cho người học cơ hội rèn luyện 
kỹ năng, phẩm chất, bản lĩnh cần 
thiết để sống, học tập và làm việc 
cùng thế giới.

“Tôi cho rằng Khoa Sư phạm Tiếng Anh 
không chỉ đơn thuần là nơi mang lại 
cho người học kỹ năng thực hành tiếng 
Anh, cũng như không phải chỉ đào tạo 

mỗi giáo viên tiếng Anh. Chúng tôi cam 
kết sẽ trang bị và phát triển ở bạn những 
kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của một 
người thầy biết làm chủ ngôn ngữ mà 
mình đang dạy. Đó là bởi để thành công 
ở bất cứ đâu và bất cứ lĩnh vực nào trong 
cuộc sống toàn cầu hóa ngày nay, mỗi 
con người không chỉ cần biết nắm bắt lấy 
những cơ hội mà tiếng Anh mang lại, mà 
còn phải là người thầy nghiêm khắc và 
mẫu mực nhất của chính mình trước đã.”

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lưu Ly
Phó Trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Thông thạo 3 ngoại ngữ Pháp, Nhật, 
Anh, với cô Lưu Ly, học thêm một 
ngoại ngữ là sống thêm một cuộc 
đời.

“Việc học ngoại ngữ, không chỉ cho mình 
biết thêm một thứ tiếng mà còn cho mình 
có cái nhìn đa chiều, phản biện, không 
bị khô cứng. Và nếu đã thành thạo một 
ngoại ngữ thì sẽ hỗ trợ được rất nhiều 
trong việc học các ngoại ngữ sau vì mình 
đã có một nền tảng trong tư duy ngôn 
ngữ”.

Năm 2013, TS. Nguyễn Ngọc Lưu 
Ly trở thành nữ Phó giáo sư trẻ tuổi 
nhất Việt Nam.

“Đi từ từ, cứ đi rồi sẽ thấy đường và quyết 
tâm, kiên trì theo đuổi thì rồi cũng sẽ làm 
được. Đừng coi mình là duy nhất để rồi 
thu mình lại như một ốc đảo. Tự bước 
chân ra khỏi cái vỏ của chính mình để 
luôn học hỏi, ta sẽ thấy con đường đi 
rộng thênh thang và cơ hội sẽ đến.”
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Cuộc sống
Sinh viên

Từ Trường Đại học Ngoại 
ngữ - ĐHQGHN, sinh viên 
có thể phát huy tối đa năng 
lực sáng tạo, sự năng động 
của tuổi trẻ cũng như chuẩn 
bị những kĩ năng cho nghề 
nghiệp tương lai thông qua 
các chương trình trao đổi và 
giao lưu với sinh viên quốc 
tế, hoạt động Đoàn thanh 
niên và Hội sinh viên, các 
hoạt động ngoại khóa đa sắc 
màu.

Câu lạc bộ sinh viên
Bên cạnh các câu lạc bộ học thuật 
giúp hội viên rèn luyện kĩ năng 
chuyên môn, tăng cường các kĩ năng 
mềm thiết yếu như CLB Tiếng Anh, 
Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, 
Tiếng Đức, Tiếng Nga v.v., sinh viên 
còn có thể tham gia các câu lạc bộ 
sở thích để hòa mình vào một cộng 
đồng năng động, trẻ trung, gặp gỡ 
với những người bạn đồng trang lứa 
như CLB Step Up, A.D.U Crew, Yo-
sakoi, AC4U, Gummy Cheer Lead-
ing, Ngoại ngữ xanh… Các CLB tình 
nguyện như CLB Ước mơ xanh, Sức 
trẻ, Thanh niên vận động hiến máu 
v.v cũng giúp người trẻ có nhiều cơ 
hội để cống hiến sức lực cho xã hội.

Hoạt động ngoại khóa
Các hoạt động ngoại khóa dành cho 
sinh viên và do sinh viên Trường Đại 
học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức 
rất đa dạng, lôi cuốn được sự chú ý 
của không chỉ sinh viên trong trường 
mà còn thu hút được một số lượng 
lớn học sinh - sinh viên trên địa bàn 
Hà Nội. Một số chương trình tiêu 
biểu: chương trình chào mừng tân 
sinh viên “Chào Ngoại ngữ”, cuộc thi 
nữ công “ULIS’ Chef”, hội thao chào 
mừng 26.3, dạ hội thường niên của 
các khoa thành viên… 

Hoạt động giao lưu, hợp tác 
với nước ngoài
Sinh viên của Trường thường xuyên 
được tham gia các hoạt động giao 
lưu văn hóa tại Trường hoặc các đơn 
vị khác tại Việt Nam; nhiều sinh viên 
được tham gia các chương trình giao 
lưu, trao đổi tại nước ngoài. Bên cạnh 
đó, hàng năm có rất nhiều đoàn sinh 
viên quốc tế đến giao lưu tại Trường 
và điều đó giúp cho sinh viên có cơ 
hội tiếp cận với các nền văn hóa, xây 
dựng được tính năng động và khả 
năng hội nhập của sinh viên trong 
các môi trường khác nhau.

Khuôn viên Ngoại ngữ
Khu ký túc xá sinh viên khang trang, 
sạch đẹp có tổng diện tích lên đến 
trên 4600m2 với 1040 phòng ở. Khu 
liên hợp thể thao của Trường là một 
quần thể thể thao của trường khép 
kín, đa chức năng với diện tích trên 
1000 m2, bao gồm nhà thi đấu, sân 
bóng đá, sân tennis. Đây là những bộ 
phận hợp thành đủ để đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt mỗi ngày của hàng 
nghìn sinh viên một cách chu đáo và 
thuận tiện.

Nguyễn Thị Hồng Vân

QH2015.E10, Khoa Sư phạm 
Tiếng Anh

“Những ngày đầu bước 
chân vào ngôi trường này là 
những ngày tháng khó khăn 
nhất với em vì phải bắt đầu 
một môi trường hoàn toàn 
mới và bạn bè đều giỏi hơn 
mình rất nhiều. Thế nhưng, 
cũng chính vì môi trường 
thân thiện, bạn bè hòa đồng, 
đặc biệt là thầy cô giáo rất 
tâm lý và thấu hiểu sinh viên, 
em cảm thấy được tiếp sức, 
tự tin hơn nhiều và cố gắng 
không ngừng. Đại học Ngoại 
Ngữ đã cho em và các bạn 
sinh viên một môi trường 
học tập năng động, gần gũi, 
thân thiện để mọi người đều 
có cơ hội được phát huy tối 
đa năng lực và tố chất của 
bản thân.”



22 | ulis.vnu.edu.vn

Hợp tác
phát triển

Châu Á
Hàn Quốc 23

Indonesia 2

Nhật Bản 27

Thái Lan 4

Trung Quốc 25

Đài Loan 7

Châu Đại Dương
Úc 3

New Zealand 2

Châu Âu
Anh 2

Đức 4

Nga 6

Rumani 1

Pháp 5

Châu Mỹ
Hoa Kỳ 3

Canada 1

Mạng lưới các đối tác Quốc tế
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã 
và đang tiến hành các hình thức hợp tác 
song phương và đa phương trong lĩnh vực 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện 
các chương trình trao đổi tài liệu khoa 
học, trao đổi học giả và sinh viên, tổ chức 
các khoá học ngắn hạn, các hội thảo quốc 
tế, phối hợp triển khai các đề tài nghiên 
cứu chung. 

Hiện nay, Nhà trường đã thiết lập mối 
quan hệ, kí kết văn bản hoặc thực hiện 
hoạt động hợp tác với nhiều trường đại 
học, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.
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