
 

THÔNG ĐIỆP TỪ TRƯỞNG KHOA VỀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÔN NGỮ ANH 

 

Khi xây dựng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh 
(định hướng biên-phiên dịch), chúng tôi đã trăn trở tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng: 
Vậy điều gì sẽ làm nên yếu tố "chất lượng cao" cho chương trình này? 

Liệu đó có phải là đội ngũ giảng viên có bằng cấp, giàu kinh nghiệm được đào tạo 
bài bản tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước? Hay đó là cơ sở vật chất khang trang 
hiện đại, với đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình? Hay đó là các hoạt động chính khóa 
và ngoại khóa giàu tính trải nghiệm được xuyên suốt trong hệ thống các môn học đa 
dạng và độc đáo mà chỉ riêng chương trình này mới có? 

Hiển nhiên, đây là những điểm nhấn quan trọng không thể thiếu của chương trình 
chất lượng cao này, nhưng chúng chỉ là những yếu tố cần, mà chưa phải là đủ. Tôi cho 
rằng điều làm nên giá trị cốt lõi, hay "linh hồn" của chương trình này chính là khả năng 
khơi gợi, định hướng và thúc đẩy phát triển ở người học những tiềm năng mà họ vốn 
có, đang có, và những năng lực mà họ cần phải có để thành công trong công tác biên-
phiên dịch sau này. Đó là bởi chúng tôi tâm niệm rằng, một chương trình dù có đội ngũ 
giảng viên tài giỏi hay cơ sở vật chất tối tân tới đâu, thì chúng cũng sẽ chỉ phát huy giá 
trị trong một thời gian nhất định khi người học còn ngồi trên giảng đường đại học. Điều 
quan trọng hơn cả là sau này khi ra trường, đi theo hành trang của những biên-phiên 
dịch viên tương lai trên mọi nẻo đường cuộc sống sẽ không phải là những thầy cô, hay 
những trang thiết bị hiện đại... đó, mà sẽ là những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất - 
bộ ba "tam giác năng lực" mà chương trình sẽ hình thành cho họ cho suốt cả cuộc đời. 

Nói cách khác, thông qua chương trình này, chúng tôi không chỉ hướng tới việc đào 
tạo những biên phiên dịch viên giỏi, có kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn là 
một con người biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội tốt để phát huy thế mạnh, cũng 
như không ngừng nỗ lực để hoàn thiện những nhược điểm của bản thân một cách độc 
lập, sáng tạo, nhưng cũng đầy tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác trong công 
việc và cuộc sống. Chính ý thức học tập suốt đời, biết "tự chủ" trong chính cuộc sống 
và chuyên môn của bản thân để khẳng định mình và vươn lên trong mọi môi trường và 
hoàn cảnh; đồng thời sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội mới là giá 
trị quan trọng nhất định hình nên bản sắc "chất lượng cao" trong chương trình của 
chúng tôi. 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN 
KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH 



Tập thể Khoa Sư phạm tiếng Anh với hơn 60 năm lịch sử đóng góp cho Trường 
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội chào đón tất cả những em sinh viên 
ngành Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao tương lai!  

 


