
Ngành Ngôn ngữ Anh: Không chỉ là ngôn ngữ! 

 

Ngành Ngôn ngữ Anh (English Studies) đào tạo trình độ đại học các chuyên 

ngành: Tiếng Anh hàng không, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch. Sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh không những được đào tạo những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ 

Anh, tiếng Anh hàng không mà còn được nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, văn hóa 

các nước nói tiếng Anh, và văn hóa các nước khác trên thế giới, một không gian nghề 

nghiệp rộng mở với các bạn sau khi tốt nghiệp. 

Khi theo học chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Học viện Hàng không Việt 

Nam, sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ (Nghe - Nói - Đọc 

- Viết), tiếng Anh chuyên ngành hàng không, tiếng Anh chuyên ngành thương mại, du 

lịch, văn hóa các dân tộc trên thế giới,… Ngoài ra, các bạn còn được tùy chọn học thêm 

một ngôn ngữ khác mà các bạn yêu thích như tiếng Pháp, Hàn, Trung Quốc, Nhật… 

với kỹ năng nghe nói đọc viết thông thạo (tương đương trình độ bậc 3 khung ngoại ngữ 

quốc gia). 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại: 

- Các cơ quan nhà nước và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực Hàng không, 

Thương mại và Dịch vụ có sử dụng tiếng Anh như: nhân viên văn phòng, nhân viên 

hành chính sự nghiệp, nhân viên hàng không, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên 

ngoại giao, v.v… 

- Làm nhân viên, chuyên viên hành chính, thư ký, trợ lý trong các văn phòng 

công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội trong và ngoài 

nước, thuộc ngành hàng không hoặc ngoài ngành có sử dụng tiếng Anh; 



- Biên dịch, phiên dịch cho các chuyên ngành có liên quan đến Thương mại tại 

các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, thuộc ngành hàng không hoặc ngoài 

ngành; 

- Tham gia làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề cần vận dụng kỹ năng sử 

dụng tiếng Anh theo nhu cầu của nhà tuyển dụng như hàng không, dịch vụ du lịch, lữ 

hành, nhà hàng – khách sạn, tài chính – ngân hàng; 

- Giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm ngoại 

ngữ hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Anh… 

Tham gia giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Hàng không Việt Nam là 

các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực Ngôn ngữ Anh, có các giảng viên đến từ các nước nói tiếng Anh như United 

Kingdom, America, Canada, Australia, New Zealand, Philippines,.... Với mục tiêu lấy 

chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, Học viện Hàng không Việt Nam không ngừng nâng 

cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện nhằm đào tạo ra các cử nhân Ngôn ngữ 

Anh giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, có tố chất thủ lĩnh, đề cao tính kỷ 

luật, hoạt động tổ nhóm,… 

  



 


