
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG ANH 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh (Faculty of Linguistics and 

Culturesof English-speaking countries) đang ngày càng lớn mạnh và trở thành một đơn vị đào 

tạo nổi bật của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

1. Giới thiệu chung 

Lịch sử của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh gắn liền với 04 mốc sự kiện 

quan trọng sau: 

 Năm 1958: Thành lập Phân khoa Anh văn - Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

 Năm 1967: Thành lập Khoa Anh văn - Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội 

 Năm 1993: Đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh Mỹ - Trường Đại học 

Ngoại ngữ -  Đại học Quốc gia Hà Nội 

 Năm 2009: Thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá các nước nói Tiếng Anh. 

Hiện tại, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Các nước nói tiếng Anh có 33 giáo viên, tất cả đều có học 

vị Thạc sĩ trở lên,  có nhiều người có học vị Tiến sĩ, có 01 GS và 01 PGS,  nhiều giáo viên đang 

học Tiến sĩ ở nước ngoài. Khoa có 03 tổ bộ môn: Bộ môn Đất nước học, Bộ môn Văn học – 

Giao thoa, Bộ môn Ngôn  ngữ học Anh. 

 

Đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Các nước nói tiếng Anh 



Khoa được Nhà trường giao  nhiệm vụ phối hợp với khoa SPTA đào tạo cử nhân tiếng Anh 

ngành sư phạm và ngành phiên dịch hệ chính quy bốn năm,  hệ vừa làm vừa học, hệ cử nhân 

chất lượng cao, Thạc sỹ theo hai chuyên ngành lý luận ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy, 

đào tạo nghiên cứu sinh Tiến sĩ theo hai chuyên ngành lý luận ngôn ngữ và phương pháp giảng 

dạy; biên soạn giáo trình tiếng Anh cho các bậc đào tạo đại học, sau đại học, phổ thông, và bồi 

dưỡng giáo viên phổ thông và đại học trong cả nước.  

Khoa còn được Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN giao các trọng trách khác như biên soạn khung chương 

trình chi tiết hệ cử nhân ngoại ngữ, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và biên soạn sách giáo khoa 

cho giáo dục phổ thông cũng như tham gia tư vấn các chiến lược và chính sách giảng dạy ngoiạ 

ngữu trong hệ thống giáo dục. 

Qua thời gian dài phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Các nước nói tiếng Anh luôn tích cực 

chủ động nâng cao chất lượng đào tạo, đảm nhiệm vai trò mũi nhọn trong việc nghiên cứu và 

đào tạo sau đại học, nâng cao đáng kể trình độ chất lượng hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ của 

giáo viên phổ thông các cấp trong toàn quốc.  

2. Lời ngỏ từ Trưởng khoa 

“Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh luôn hướng 

đến sự phát triển của sinh viên làm mục tiêu chính. Khoa đã và đang nỗ lực xây dựng một đội 

ngũ giảng viên có trình độ hoc vấn cao, một môi trường dạy và học chuyên nghiệp, hiệu quả và 

thân thiện nhằm mang đến cho sinh viên sự trải nghiệm đáng giá nhất trong hành trình học tập, 

nghiên cứu của các em. 

Sau 4 năm học tập, các sinh viên sẽ có được các Kiến thức và kĩ năng thực hành tiếng theo 

khung chuẩn Châu Âu, Kiến thức chuyên sâu về lý thuyết ngôn ngữ tiếng Anh, Kiến thức về đất 

nước-văn hóa các nước nói tiếng Anh. Tình hình kinh tế- xã hội và hợp tác của các nước trong 

khu vực và trên thế giới như Toàn cầu hóa và các vấn đề đương đại, Kĩ năng giao tiếp quốc tế, 

Kĩ năng áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan trong thực tiễn 

công việc, các kỹ năng mềm… 

Chắc chắn rằng các em sẽ hoàn toàn hài lòng và mãi ghi nhớ ngôi nhà thứ hai của mình tại 

Khoa trong hành trang nghề nghiệp và cuộc sống sau này.” 

 

TS. Đỗ Thị Thanh Hà 



 

 

3. Các ngành đào tạo: 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh phối hợp với Khoa Sư phạm tiếng Anh 

cùng đào tạo Ngành sư phạm tiếng Anh và Ngành ngôn ngữ Anh. Khoa chịu trách nhiệm về 

các môn học chuyên sâu về Ngôn ngữ học, Văn hóa, Văn học và Đất nước học cho sinh viên 

năm thứ 3 và năm thứ 4. 

Ngoài ra, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh phụ trách hai Định hướng học 

thuật trong ngành ngôn ngữ Anh là: 

- Định hướng quốc tế học cung cấp hiểu biết chuyên sâu về các quốc gia nói tiếng Anh, với 

những kiến thực chuyên ngành và kĩ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai như nghiên 

cứu, giảng dạy văn hóa, chuyên viên phụ trách quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng hay 

biên tập viên báo chí mảng văn hóa. 

- Định hướng ngôn ngữ học ứng dụng nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu 

về ngôn ngữ học Anh, đồng thời phát triển và nuôi dưỡng cho sinh viên đam mê nghiên cứu 

về ngôn ngữ cũng như việc sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội. Sinh viên ở định hướng 

này có thể làm tốt những công việc có liên quan đến ngôn ngữ như giảng dạy ngoại ngữ, 

nghiên cứu ngôn ngữ học, ngoại giao, du lịch, khách sạn, báo chí truyền thông, xuất bản, 

quan hệ công chúng. 

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, các em có thể tìm kiếm cơ hội công tác ở những vị trí sau: 

- Cán bộ giảng dạy ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, Quốc tế học và thực hành tiếng 

tại các cơ sở đào tạo tiếng Anh và ngôn ngữ khác, 

- Cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng, Quốc tế 

học 

- Cán bộ đối ngoại hoặc phụ trách công tác báo chí truyền thông tại các cơ quan, ban ngành 

trung ương và địa phương. 

- Biên tập viên cho các tạp chí, báo, nhà xuất bản văn hóa, chính trị 

- Công việc liên quan tại các cơ quan kinh doanh, tổ chức sự kiện 

 

 

 

 

 

 



5. “Tâm thư” 

 GS. Nguyễn Hoà, Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường 

 

" ... Thầy là người đã khơi dậy đam mê nghiên cứu ngôn ngữ cho nhiều 

thế hệ sinh viên ..."    

                                            (Cựu sinh viên K29) 

" ... Giáo sư Nguyễn Hòa là người đầy nhiệt huyết nghiên cứu và giảng 

dạy các môn Ngôn ngữ học ..."  

                         (Đồng nghiệp giảng dạy tại Khoa) 

 

ThS. Phạm Xuân Thọ, Bộ môn Ngôn ngữ học Anh 

 

"... Những bài giảng của thầy luôn hài hước, vui nhộn và rất dễ hiểu. 

Chúng em mong được tiếp tục học với thầy ở các môn tiếp theo..."  

                                                (Sinh viên QH2014) 

 

"...Thầy Thọ làm cho các môn học trở nên thú vị một cách bất ngờ. Nhờ 

có thầy mà chúng em luôn hào hứng học tập. Xin cảm ơn thầy! ..."  

                                                (Sinh viên QH2013) 

 

 

TS. Hoàng Thị Hạnh, Trưởng Bộ môn Văn học-Giao thoa văn hóa 

 

"... Cô Hạnh là người có kiến thức sâu rộng, giúp chúng em mở mang 

thêm hiểu biết về môn học và về thực tế cuộc sống..."  

                                              (Sinh viên QH2012) 

 

"...Cách giảng bài của cô Hạnh luôn kích thích tư duy sáng tạo ở sinh 

viên, vì thế giờ học với cô luôn thú vị và nhiều bất ngờ ..." 

                                               (Sinh viên QH2013) 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Các hình ảnh nổi bật 

 

Các sinh viên định hướng Ngôn ngữ học Tiếng Anh lớp QH12E14 trong ngày tốt nghiệp: “Ấn 

tượng của em là các thầy cô trong Khoa dành cho chúng em sự ưu ái đặc biệt, thường xuyên quan tâm 

trong khi còn đi học cũng như khi chúng em đã ra trường. Các cô còn giới thiệu nhiều cơ hội việc làm 

cho chúng em nữa.” 

 

Đội văn nghệ Khoa tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

 



 

 

Đại diện Khoa tham gia thi nấu ăn mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

 

Ngày hội Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói tiếng Anh 



 

Các thầy cô trong ngày Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

 

Sản phẩm trưng bày trong hội trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. 

 

7. Thông tin liên hệ 

Khoa NN&VH CNNTA - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 5 nhà B2, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Đường Phạm Văn Đồng, Cầu 

Giấy, Hà Nội  

Điện thoại: 0466808713 

Website: www.flce.ulis.vnu.edu.vn 
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