
 

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

 

Thưa các Quý vị phụ huynh cùng các em, 

Lời đầu tiên, thay mặt tập thể cán bộ và giảng viên, tôi xin gửi lời chào mừng 
nhiệt liệt nhất tới các Quý vị phụ huynh cùng các em đến với Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng năm 1962, Khoa Tiếng Pháp là 
một trong những cơ sở đầu tiên và hàng đầu nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ , 
văn hóa Pháp ngữ nói chung và văn hóa Pháp nói riêng. 

Khoa luôn xác định rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu tuyển dụng rất lớn hiện nay. Sứ 
mạng của Khoa Pháp là đào tạo nguồn nhân lực đại học có phẩm chất đạo đức tốt, 
tinh thần trách nhiệm cao, năng động, tài năng, sáng tạo sử dụng tốt tiếng Anh (C1 
theo Khung tham chiếu châu Âu về ngoại ngữ) và tiếng Pháp (C1), phục vụ cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 (Internet of things - IoT) đã và đang diễn ra rất mạnh 
mẽ. 

Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, Khoa Pháp xác định nhiệm vụ trọng tâm là 
nâng cao cơ hội tìm được việc làm với thu nhập tốt cho sinh viên tốt nghiệp. Đây 
chính là tiêu chí quan trọng nhất cho mọi hoạt động, cho sự sống còn và phát triển.  

Đội ngũ giảng viên của Khoa Pháp không chỉ là những thầy cô giáo chuẩn mực, 
có kiến thức chuyên sâu và cập nhật, có phương pháp giảng dạy hiện đại, mà còn là 
những cố vấn tin cậy và thân thiện, luôn đồng hành cùng sinh viên trên con đường 
theo đuổi niềm đam mê và kiến tạo tương lai vững chắc.  

Tham gia giảng dạy tại Khoa Pháp còn có nhiều chuyên gia đến từ các doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế, cam kết luôn giữ vững tôn chỉ tận tụy phục vụ hết 
mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất 
nước. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để gắn Nhà trường với thị trường 
lao động, đảm bảo cho sinh viên không những nắm vững kiến thức mà còn được rèn 
luyện về kỹ năng thực hành và trau dồi thái độ phẩm chất cần có ở một sinh viên tốt 
nghiệp trong thời đại ngày nay. 

Thông qua những cơ chế hợp tác, trao đổi sinh viên giữa Đại học Ngoại ngữ, Đại 
học Quốc gia Hà Nội với nhiều trường đại học của Pháp, Bỉ, Canada, sinh viên Khoa 
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Pháp có nhiều cơ hội để có thể đi học tại nhiều trường đại học nước ngoài, kết quả 
học tập đó được công nhận để xét tốt nghiệp. 

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, Khoa đưa vào 
thực hiện chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Pháp. Chương trình 
nhằm đào tạo ra những cử nhân thành thạo tiếng Pháp, giỏi tiếng Anh, có kĩ năng 
biên phiên dịch, có kiến thức về đất nước, văn hóa, xã hội, con người, đặc biệt là có 
những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp thuộc cộng đồng Pháp ngữ rộng lớn. Sinh 
viên khi tốt nghiệp sẽ có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc hợp tác, kĩ năng tư duy 
phản biện, năng lực xác định và giải quyết vấn đề, khả năng linh hoạt, thích ứng cao 
trong môi trường sống và làm việc cạnh tranh đa văn hóa. 

Để đạt được mục tiêu trên, Khoa cam kết: 

1. Tất cả các giảng viên tham gia chương trình đều có trình độ chuyên môn cao 
và kinh nghiệm phong phú, bên cạnh đó Khoa mời các chuyên gia, các nhà doanh 
nghiệp, nhà văn hóa trong và ngoài nước tham gia trực tiếp giảng dạy. 

2. Sinh viên được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất với các phòng 
học thông minh trang bị đầy đủ điều hòa, âm thanh, ánh sáng, Internet; nhà tập đa 
năng, các thiết bị dịch... 

3. Sinh viên được học tập theo hướng tăng cường trải nghiệm, được tham gia 
các hoạt động tham quan, kiến tập, thực tập, học tập tại các cơ sở đào tạo trong và 
ngoài nước, có cơ hội được học tập, trải nhiệm thực tế ít nhất 6 tháng tại những nước 
có tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia 
Hà Nội chào đón các bạn tới học tập, trải nghiệm trong một môi trường chuyên 
nghiệp, thân thiện, một môi trường mà ở đó sinh viên được phát triển toàn diện cả về 
phẩm chất và năng lực, tạo hành trang vững chắc để thực hiện những hoài bão trong 
tương lai! 

Tập thể Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp xin chúc các Quý vị phụ huynh có 
những lựa chọn sắng suốt cho các con, chúc các em luôn thành công và hạnh phúc 
trong cuộc sống!  

 


