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CHUẨN ĐẦU RA
Ban hành kèm theo Quyết định sổ 301 /QĐ-CĐSP ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hiệu

trưởng Trường Cao đăng Sư phạm Gia Lai

1. Tên ngành đào tạo: TIẾNG ANH - English Language
2. Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

3. Yêu cầu về kiến thức
Chương trình đào tạo này giúp sinh viên

- Có kiến thức chung về các kiến thức giáo dục đại cương nhằm giáo dục đạo đức tư 
tưởng chính trị và làm nền cho việc học một ngôn ngữ.

- Có một lượng kiến thức hệ thống về các bình diện ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ 
vựng), và văn hóa của đất nước và ngôn ngữ đích.

- Có khả năng giao tiếp bàng Tiếng Anh: kết thúc chương trình người học phải có khả 
năng sử dụng khá thành thạo cả bôn kỹ năng thực hành ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viêt).

- Có khả năng phát triển tư duy lý luận và làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa 
học; nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn học, đất nước học của ngôn ngữ đích.

- Có kiến thức và khả năng thực hành bao gồm cả tiếng Anh chuyên ngành để sau khi ra 
trường sinh viên có thể đảm nhận công tác ở tất cả các ngành nghề đòi hỏi phải sử dụng đến 
năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của địa phương.
4. Yêu cầu về kỹ năng

- Có trình độ tiếng Anh chuẩn B2 theo khung của bộ GDĐT
- Có kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt với đồng nghiệp .
- Có khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề theo nhóm.
- Có kĩ năng biên dịch, phiên dịch ở một số ngành như tài chính ngân hàng, du lịch, 

nhà hàng, khách sạn, kinh tế, văn phòng ...
- Có trình độ tiếng Pháp chuẩn A2 theo khung của bộ GDĐT.
- Có trình độ tin học A, chú trọng đến tin học văn phòng.

5. Yêu cầu về thái độ
- Có đạo đức , có ý thức trách nhiệm công dân, tôn trọng pháp luật.
- Có lương tâm nghề nghiệp, phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân dân.
- Có tinh thần cầu tiến, nghiên cứu cập nhật các kiến thức mới phục vụ nghề nghiệp .
- Hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp vì một mục tiêu chung.



6. VỊ trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp
Thực hiện các công việc có liên quan đến tiếng Anh trong toàn tỉnh như hướng dẫn du 

lịch, biên phiên dịch , trợ l í ... hoặc có thể giảng dạy tiếng Anh nếu có chứng chỉ sư phạm.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tham gia đăng kí học các lóp nâng chuẩn mở tại một số cơ sở giáo dục trong toàn
quốc.
8. Các chưotig trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà khoa, tổ tham khảo

Có tham khảo các chương trình, tài liệu của trường ĐHNN Đà Nằng, Đại học Huế , đại 
học Qui nhơn và các tài liệu của các tác giả đáng tin cậy khác.
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