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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã số : 7220201

Trình độ đào tạo: Đại học

1. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

1.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
a) Vị trí pháp lý của Học viện Hàng không Việt Nam
- Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ

thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Học viện được thành lập theo
Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở
Trường HKVN1.

- Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong hệ
thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng; có hơn 40 năm
kinh nghiệm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam; có
quan hệ chiến lược với tất cả các đơn vị hoạt động trong mọi lĩnh vực hàng không ở trong
nước; có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế. Học viện
Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không quốc tế
TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5 năm 2020.

- Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền
tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… theo quy định của pháp
luật. Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở
tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

- Học viện Hàng không Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông
vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và sự quản lý
hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên giao dịch của Học viện Hàng không Việt Nam
+ Tiếng Việt: Học viện Hàng không Việt Nam (viết tắt là: HVHKVN)
+ Tiếng Anh: Vietnam Aviation Academy (viết tắt là: VAA)
+ Địa chỉ: Số 104, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Số điện thoại: 083.8442251                          Số fax:   083.8447523
+ Website: www.vaa.edu.vn
+ Ngày truyền thống: Ngày 24 tháng 03.
+ Logo:

b)  Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Học viện

1Trường HKVN được thành lập theo Quyết định 2318/QĐ/TCCB-LĐ ngày 14/11/1994 của Bộ Trưởng Bộ GTVT
trên cơ sở Trường Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hàng không thành lập theo quyết định số 290/QĐ-QB ngày 24/3/1979 của
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

www.vaa.edu.vn
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- Sứ mạng: Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành
hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và
các nước trong khu vực.

- Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong nước và quốc tế.

+ Giá trị cốt lõi:
+ Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng nguồn

lực hiệu quả nhất;
+ Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng tạo;
+ Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng hội

nhập xã hội, hội nhập quốc tế.
- Triết lý giáo dục:
+ Triết lý giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam là: “Chất lượng - Sáng tạo

- Hội nhập”
+ Ý nghĩa triết lý giáo dục: Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt làm

định hướng phát triển cho Học viện. Học viện Hàng không Việt Nam hướng đến mục tiêu
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thục kỹ năng nghề nghiệp, tư duy độc lập
sáng tạo và hội nhập quốc tế.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện
Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và

các văn bản pháp luật liên quan.
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện.
- Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm

chất lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào tạo khác, phục vụ cộng
đồng.

- Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên
thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

- Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên,
cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

- Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên
chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt
động giáo dục và đào tạo.

- Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.
- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế

theo quy định của pháp luật.
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật

chất, đầu tư trang thiết bị.
- Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên

cứu khoa học trong nước và nước ngoài.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giao

thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ,
ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành  phố Hồ Chí Minh.

- Phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp
luật.

d) Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của Học viện
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- Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình thực hiện theo quy định của Luật giáo dục
đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

- Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên
quan về các hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật.

- Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất
của Học viện để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Quy
chế này.

e) Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay
Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay thực hiện theo quy định của Luật giáo dục

đại học và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm:
- Hội đồng Học viện;
- Giám đốc và các Phó giám đốc;
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn;
- Khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Vận tải hàng không, Khoa Cảng hàng không, Khoa

Kỹ thuật hàng không, Khoa Không lưu, Khoa Điện - Điện tử hàng không;
- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, Phòng Hành

chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Khoa học công nghệ ,
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng;

- Viện, Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung tâm dịch
vụ và tư vấn hàng không, Trung tâm Đào tạo phi công,  Trung tâm hướng nghiệp và tư
vấn việc làm.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

HĐHV: Hội đồng Học viện BGĐ: Ban Giám đốc
ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên BM:Bộ môn
CÁC PHÒNG: TT/PHÒNG PTN: Phòng thí nghiệm
CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn BP: Bộ phận

Hình 1. Cơ cấu tổ chức Học viện Hàng không Việt Nam

f) Đội ngũ cán bộ
Tổng số cán bộ giảng dạy của Học viện là 209 người, trong đó có hơn 20% là

PGS, tiến sĩ, hơn 70% là thạc sĩ.
g) Quy mô đào tạo năm 2020 – 2021
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- Viện, Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung tâm dịch
vụ và tư vấn hàng không, Trung tâm Đào tạo phi công,  Trung tâm hướng nghiệp và tư
vấn việc làm.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

HĐHV: Hội đồng Học viện BGĐ: Ban Giám đốc
ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên BM:Bộ môn
CÁC PHÒNG: TT/PHÒNG PTN: Phòng thí nghiệm
CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn BP: Bộ phận

Hình 1. Cơ cấu tổ chức Học viện Hàng không Việt Nam

f) Đội ngũ cán bộ
Tổng số cán bộ giảng dạy của Học viện là 209 người, trong đó có hơn 20% là

PGS, tiến sĩ, hơn 70% là thạc sĩ.
g) Quy mô đào tạo năm 2020 – 2021
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Đào tạo 14 ngành đại học, 01 cao học.
Như vậy hàng năm, Học viện đào tạo và cung cấp cho ngành hàng không gần 10

lao động trình độ sau đại học, gần 600 lao động có trình độ đại học, gần 240 lao động có
trình độ cao đẳng. Ngoài ra Học viện còn đào tạo và cung cấp hàng ngàn nhân viên hàng
không trình độ trung và sơ cấp về an ninh hàng không, quản lý không lưu, ...

h) Công tác nghiên cứu khoa học
Trong các năm vừa qua, cán bộ của Học viên đã tích cực tham gia nghiên cứu

khoa học, thực hiện các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố, cấp cơ sở. Từ năm 2017 đến
nay, bình quân mỗi năm Học viện có 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 10 đề
tài cấp cơ sở, 10 đề tài sinh viên.

i) Công tác hợp tác quốc tế
Học viện có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế.

Ngoài ra Học viện còn hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế ở Pháp, Đức, Nhật
Bản, Hàn Quốc có kết quả cụ thể qua đó nâng vị thế của Nhà trường trong hoạt động
HTQT.

Học viện Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không
quốc tế TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5
năm 2020.

j) Cơ sở vật chất của Học viện
Học viện có 3 cơ sở:

- Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 2: 18 A/1 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3: 243 Nguyễn Tất Thành – Thị xã Cam Ranh – Tỉnh Khánh

Hòa.

Cơ sở 1 tại thành phố Hồ Chí Minh cóchứcnănglàVănphòngHọc Viện Hàng
Không Việt Nam,đàotạosauđạihọcvàcácphòngthí nghiệm nghiên cứu. Cơ sở đào tạo
tại 104 Nguyễn Văn Trỗi, có đầy đủ cơ sở vật chất của một trường đại học, bao gồm
cả ký túc xá và sân thể thao cho sinh viên.

Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh là một Cơ sở đào tạo của Học viện tại
thành phố Hồ Chí Minh, tại F100-18A/1 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 3 tại Cam Ranh là một Cơ sở đào tạo của Học viện tại thành phố Cam
Ranh, tại 243 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Học viện hiện tại có 6 khoa, cụ thểlà:

o Khoa Kỹ Thuật Hàng Không

o Khoa Điện Tử Viễn Thông Hàng Không

o Khoa Không Lưu

o Khoa Cơ Bản

o Khoa Vận tải Hàng Không

o Khoa Cảng Hàng Không
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Hiện nay, các khoa đào tạo của Học viện đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo
chocácngành: Công Nghệ KỹthuậtĐiện TửViễnThông,Quản Trị Kinh Doanh,Kỹ
Thuật Hàng Không,Quản Lý Hoạt Động Bay. SaukhiHọcviện
triểnkhaimởngànhđàotạoNgôn ngữ Anh thì khoaCơ
BảnsẽlàđơnvịchịutráchnhiệmchủtrìchínhđàotạongànhNgôn Ngữ Anh tại Học viện.

1.2. SỰ CẦN THIẾT VỀ VIỆC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH
TRÌNHĐỘ ĐẠIHỌC

1.2.1. Xu hướng và chính sách quốcgia
Tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính

phủ về chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu
rõ:

“Toàn cầu hóa tiếp tục phát triển. Xu thế khu vực hóa diễn ra mạnh mẽ, điển hình
là châu Á-Thái Bình Dương. Xu hướng kết hợp các hiệp định FTA đã có thành một hiệp
định duy nhất nhằm tận dụng tối đa lợi ích thương mại có chiều hướng phát triển mạnh.
Từ nay đến 2020, các FTA thế hệ mới, điển hình là TPP, FTA Việt Nam-EU, và RCEP
sẽ đi vào triển khai thực hiện. Ý tưởng hình thành các FTA khác như Khu vực tự do hóa
thương mại châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) và Khu vực tự do thương mại Á-Âu
(ASEM) có thể tiếp tục được đẩy mạnh nghiên cứu. Các hình thức hội nhập kinh tế khác
như hội nhập tiểu vùng và hội nhập xuyên biên giới diễn ra song song. Cộng đồng kinh
tế ASEAN hình thành; việc tự do di chuyển vốn, con người, hàng hóa sẽ trở thành hiện
thực cuối thập kỷ này”.

Trong Quyết định của Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ:

“Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm; phấn đấu xây
dựng thương hiệu, nhãn hiệu quốc gia có uy tín quốc tế; huy động mọi nguồn lực và
nângcao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông, năng lượng, thông tin; phát triển đô thị bền vững; phát triển và sử dụng có hiệu
quả nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kể cả doanh
nghiệp nhà nước, tư nhân và doanh nghiệp đầu tư nướcngoài”.

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong
chỉ thị của Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các cơ sở sở giáo dục đại học: "Nâng cao năng
lực nghiên cứu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, tăng cường giáo dục những
kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các nhu cầu của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ4".

Trong quá trình hội nhập quốc tế, việc phát triển ngoại ngữ cho giáo dục đại học là
một trong những nhiệm vụ của đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân, giai đoạn 2008-2020" tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của
Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ
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thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 –2025.

Đồng thời, Thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Bộ
chính trị về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ: "Khoa học và công nghệ, giáo dục và
đào tạo giữ vị trí then chốt, là khâu đột phá trong chính sách công nghiệp quốc gia”.
Nghị quyết cũng định hướng xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực công
nghiệp: “Nghiên cứu, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nhân lực công nghiệp, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là yêu cầu của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nhằm tạo
ra nguồn nhân lực công nghiệp có khả năng làm chủ và tiếp nhận các công nghệ sản xuất
mới. Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc lĩnh
vực công nghệ, kỹ thuật. Tập trung phát triển một số cơ sở đào tạo bậc đại học và dạy
nghề về công nghệ, kỹ thuật đạt trình độ quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo kỹ thuật,
công nghệ. Triển khai mô hình đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
(STEM), ngoại ngữ, tin học ngay từ Chương trình giáo dục phổthông”.

Tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp Hành
Trung Ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn
định chính trị - xã hội nêu rõ: “Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát
triển nguồn nhân lực. Tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào
tạo; đẩy nhanh phổ cập ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh trong giáo dục các cấp” nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại
tự do thế hệmới.

Những điều được nêu rõ trong Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết 23-NQ/TW
thì giáo dục và đào tạo luôn được xác định là giữ vai trò then chốt đối với trong công
cuộcđổimớicủanướctamànềntảnglàđổimớicănbảnvàtoàndiệngiáodụcvàđàotạo gắn liền
với đẩy nhanh phổ cập ngoại ngữ. Một nền công nghiệp phát triển luôn dựa vào nguồn
nhân lực công nghiệp chất lượng. Chính vì vậy, ngành Ngôn ngữ Anh là một trong
những ngành quan trọng không thể thiếu được trong từng giai đoạn công nghiệp hoá và
hiện đại hóa của đấtnước.

Ngoài ra Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị đào tạo dẫn đầu trong cả nước
về các lĩnh vực Hàng Không. Việc kết hợp các thế mạnh của học viện trong đào tạo về
ngôn ngữ Anh sẽ là cơ sở vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
choviệccôngnghiệphóa,hiện đạihóađấtnước,đặcbiệttrong lĩnhvực Hàngkhông.Đây
chínhlànhữngcăncứquantrọngđểHọcviệnHàng KhôngViệtNamxây dựngĐềán mở ngành
đào tạo Ngôn ngữ Anh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chiến lược về đào tạo
nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế của Đảng và Chính phủ. Do đặc thù của ngành
hàng không nên nhu cầu về nhân lực sử dụng ngoại ngữ trong ngành hàng không là rất
lớn. Hiện tại nhu cầu ngành hàng không cần mỗi năm từ 200 đến 300 nhân lực, công tác
ngay sau khi tốt nghiệp trong lĩnh vực hàngkhông.

1.2.2. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội và củangành
Trong thời điểm hiện tại, ngành Ngôn ngữ Anh đang được đánh giá là một trong

những ngành có nhu cầu nhân lực cao tại Việt Nam. Dự báo của Trung tâm dự báo nguồn
nhân lực Tp. Hồ Chí Minh về nhân lực ngành ngôn ngữ Anh cho biết tổng nhu cầu là
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tang nhanh do hợp tác mở rộng với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Cụ thể: Số
lượng lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tăng từ 330
nghìn năm 1995 lên khoảng 6,1 triệu lao động vào năm 2019. Tốc độ tăng lao động của
khu vực này, bình quân 7,72%/năm giai đoạn 2005-2017, cao hơn nhiều tăng trưởng lao
động toàn nền kinh tế và các thành phần kinh tếkhác.

Nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, đặc biệt là thành phố
Hồ Chí Minh, lực lượng lao động nước ngoài đến sinh sống, học tập và làm việc ngày
một tăng do mối quan hệ kinh tế-chính trị giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên
thế giới ngày được nâng cao. Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, tại Việt Nam
có 9.385 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trong tổng số 11.329 doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài) thực tế đang hoạt động (Nguồn:
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=628&idmid=&ItemID=12481).

Nhu cầu tuyển dụng Ngôn ngữ Anh sẽ tiếp tục tăng mạnh vào những năm tiếp theo
năm 2020. Các lý do chính dẫn đến tăng trưởng nóng với nhân sự sử dụng tiếng Anh có
thể kể đến như: Việt Nam đã gây được sự chú ý khiến cho các công ty công nghệ lớn trên
thế giới tìm đến để thuê và xây dựng đội ngũ.

Cũng theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị
trường lao động TP. HCM (http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7145.ngoai-
ngu-la-yeu-to-quan-trong-de-tham-gia-cach-mang-4-0.html), ngoại ngữ là yếu tố quan
trọng để tham gia cách mạng 4.0.

Dự báo của Trung tâm dự báo nguồn nhân lực Tp. Hồ Chí Minh về nhân lực ngành
ngôn ngữ Anh cho biết tổng nhu cầu là tăng nhanh do hợp tác mở rộng với các doanh
nghiệp có vốn nước ngoài. Cụ thể: Số lượng lao động làm việc trong doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài đã tăng từ 330 nghìn năm 1995 lên khoảng 6,1 triệu lao động vào
năm 2019. Tốc độ tăng lao động của khu vực này, bình quân 7,72%/năm giai đoạn 2005-
2017, cao hơn nhiều tăng trưởng lao động toàn nền kinh tế và các thành phần kinh tế
khác.

Nguồn nhân lực sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh cần thiết phải bổ sung hàng năm
cho Khu vực Đông Nam Á nói chung và cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là rất lớn.

Có thể khẳng định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực sử dụng ngoại ngữ đang là nhu
cầu cấp bách để phát triển kinh tế đất nước. Đó là trách nhiệm và thách thức đối với các
Cơ sở đào tạo đại học, trong đó có Học Viện Hàng Không Việt Nam.

www.gso.gov.vn/default.aspx
http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7145.ngoai-
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1.2.3.Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu nguồn nhânlực
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về mục tiêu “Giáo dục là quốc sách hàng

đầu” và chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ hướng đến điều chỉnh cơ
cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực
cho phát triển kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu đào tạo ra những con ngườicó năng lực sáng
tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghềnghiệp, năng lực ngoại
ngữ, kỷ luật lao động, tác phong côngnghiệp.

Học Viện Hàng Không Việt Nam cũng đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến của hơn 160
người, bao gồm nhiều lĩnh vực và phạm vi hoạt động đúng chuyên ngành và gần với chuyên
ngành tại các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, về nhu cầu và triển vọng đào tạo trình độ
đại học ngành Ngôn ngữ Anh. Trong đó, số ý kiến của những người chuyên nghiệp bao
gồm các giám đốc xí nghiệp, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và các người có trình độ
chuyên môn cao được xem xét với trọng số cao hơn, cho thấy nhu cầu đào tạo nhân lực ở
ngành Ngôn ngữ Anh là cần thiết. Kết quả khảo sát được trình bày ở các bảng 1, 2 và3.

Bảng 1: Mức độ cần thiết để mở ngành đào tạo

Rất cần thiết 50,62 %

Cần thiết 48,13 %

Bình thường 1,25 %

Không cần thiết 0 %

Bảng 2: Khả năng tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Dễ tìm việc 51,88 %

Bình thường 31,87 %

Có thể tìm việc ở
chuyên ngành gần

15 %

Khó tìm việc 1,25 %
Bảng 3: Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học nâng cao, phát triển chuyên môn

Dễ phát triển 54,38 %

Bình thường 45,62 %

Khó phát triển 0 %

Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực ngôn ngữ Anh trên địa bàn thành phố Cần
Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long, Tp. Hồ Chí Minh, hơn 98,75 % người được khảo sát
nhận định rằng việc tăng cường qui mô đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh là cần thiết.
Khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp và khả năng phát triển nâng cao chuyên môn
cũng được đánh giá là rất khả quan. Hiện tại, lực lượng lao động trong lĩnh vực này còn rất
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thiếu so với nhu cầu thực tế. Với yêu cầu hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, mở rộng các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các nhà máy điện,
các trung tâm chế biến lương thực, thực phẩm, thủy hải sản trong khu vực, nhu cầu về
nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh đang và sẽ rất
cao trong những năm tới.

Theo phân tích thị trường lao động năm 2016 - 2017 của sở lao động thương binhxã
hộ thành phố Hồ Chí Minh (nguồn http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7071.thi-
truong-lao-dong-nam-2016-du-bao-nhu-cau-nhan-luc-nam-2017-tai-thanh-pho-ho-chi-
minh.html). Trung tâm thực hiện khảo sát 29.482 doanh nghiệp với 276.146 lượt tuyển
dụng và 355.080 lượt người có nhu cầu học nghề, tìm việc làm. Đồng thời, trung tâmthực
hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 đến 2025 tại
9 doanh nghiệp. Tổng hợp từ kết quả khảo sát, phân tích thị trường lao động thành phố
năm 2016-2017 theo biểu đồ dưới đây các ngành liên quan đến dịch vụ, thương mại trong
số trong 9 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, và đang gia tăng nhu cầu đáng kể trong
năm 2017. Cụ thể là: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2017 tập trung ở các nhóm ngành:
Kinh doanh – Bán hàng (19,48%), Dịch vụ - Phục vụ (15,54%), Vận tải – Kho bãi – Xuất
nhập khẩu (7,10%), Dệt may – Giày da (6,63%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc
khách hàng (5,93%), Công nghệ thông tin (4,34%), Cơ khí – Tự động hóa (3,60%), Kế
toán – Kiểm toán (3,63%), Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng (3,23%),…

Năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động
thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố
tại21sàngiaodịch,ngàyhộiviệclàm;tưvấnhướngnghiệptại250trườngTrunghọcphổ thông; và
cập nhật nhu cầu tìm việc, tuyển dụng tại các Trung tâm dịch vụ việc làm, các
trườngĐạihọc,Caođẳng,Trungcấp,Sơcấp;cáckênhthôngtintuyểnlaođộngcủadoanh nghiệp.
(nguồn http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7617.thi-truong-lao-dong- nam-
2018-du-bao-nhu-cau-nhan-luc-nam-2019-tai-thanh-pho-ho-chi-minh.html).

Trungtâmthựchiệnkhảosát27.406doanhnghiệpcónhucầutuyểndụng220.553
lượttuyểndụngvà110.172lượtngườicónhucầutìmviệclàm.Đồngthời,trungtâmthực hiện khảo

http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7071.thi-
http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7617.thi-truong-lao-dong-
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sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2018 và giai đoạn 2019 – 2020 đến 2025 tại 6.000
doanhnghiệp.

Tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích thị trường lao động thành phố năm 2018 nhóm
ngànhcơkhítựđộnghóatiếptụcgiatăngvềnhucầutuyểndụng.Cụthểkếtquảkhảosát, nhu cầu việc
làm của sinh viên, người lao động trên địa bàn thành phố có 110.172 lượt người có nhu cầu
tìm việc, tăng 35,09% so với năm 2017 và tập trung ở các ngành: Nhân viên kinh doanh –
bán hàng (13,26%); Hành chính văn phòng (9,32%); Kế toán – Kiểm toán (8,09%); Vận tải
kho bãi – Xuất nhập khẩu (7,03%); Nhân sự (5,12%); Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây
dựng (4,92%); Cơ khí – Tự động hóa (4,88%); Dịch vụ thôngtin
tư vấn – Chăm sóc khách hàng (3,82%) và Công nghệ thông tin (3,75%). Nhu cầu nhân lực
ngành liên quan tới sử dụng ngoại ngữ trong các ngành luôn có nhu cầu tuyển dụng cao.

Như vậy, theo kết quả khảo sát mà Học Viện Hàng Không Việt Nam đã thực hiện
được cùng cho thấy rằng nhu cầu nguồn nhân lực Ngôn ngữ Anh hiện tại và trong nhiều
năm sắp tới là rất lớn. Nhưng quy mô đào tạo hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì
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vậy triển vọng phát triển đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trong thời gian tới là rất lớn.

1.3. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆTNAM

Đến nay, Học viện Hàng Không Việt Nam đã và đang tổ chức tuyển sinh đào tạo được
13 khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy. Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng chính quy hàng
năm của Học viện Hàng Không Việt Nam hiện vào khoảng 1.500 sinh viên, trong đó quy
mô sinh viên đại học chính quy các ngành khoảng 1.000 sinh viên, chiếm tỷ lệ khoảng 75%.

Theo số liệu năm 2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Hàng Không Việt Nam
có việc làm (trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp) khoảng trên 70%, đặc biệt trong 70% số
sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì có tới 85% số sinh viên được làm  việc đúng với
ngành hoặc chuyên ngành đã được đào tạo tại Học viện Hàng Không Việt Nam; ngoài ra có
gần 15% số sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã tham gia tiếp tục học tập nâng
cao trình độ tại Học viện Hàng Không Việt Nam hoặc du học ở nướcngoài.

1.4. KHÁI QUÁT HÓA VỀ KHOA, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN TRỰC TIẾP ĐẢM
NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮANH

Khoa Cơ Bản của Học viện Hàng Không Việt Nam, đơn vị trực tiếp đảm nhận nhiệm
vụ đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, được thành lập năm 2020, mặc dù là Khoa mới thành lập
nhưng được xếp vào danh sách một trong những khoa có tiềm lực chủ đạo
trongchiếnlượcpháttriểncủaHọcviệnHàngkhôngViệtNam.Họcviệnđãcóchiếnlược đầu tư vào
công tác đào tạo cán bộ giảng dạy, nâng cấp cơ sở vật chất cho Khoa Cơ Bản đáp ứng vượt
bậc các yêu cầu cần thiết để mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh. Đây là một trong những căn
cứ quan trọng để Học viện Hàng Không Việt Nam xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Ngôn
ngữ Anh trình độ đại học.Lý do đăng ký mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đạihọc

1.5. LÝDOĐĂNGKÝMỞNGÀNHĐÀOTẠONGÔN NGỮ ANH TRÌNH ĐỘ
ĐẠIHỌC

Thứ nhất, xuất phát từ chính sách quốc gia. Để có thể thực hiện Quyết định số 40/QĐ-
TTg ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược tổng thể hội nhập
quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa quốc gia hội nhập quốc tế, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm, Việt Nam cần phải chú trọng
nguồn nhân lực. Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban
Chấp Hành Trung Ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ
vững ổn định chính trị - xã hội cần đẩy nhanh phổ cập ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh
trong giáo dục các cấp. Tại các cơ sở giáo dục đại học cần nâng cao năng lực nghiên cứu
giảng dạy, tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng
thích nghi bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04
tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời, để thực hiện đề án "Dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020" tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg
ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại
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ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025, các cơ sở giáo dục đại học
cần phát triển ngoạingữ.

Thứ hai, xuất phát từ chiến lược phát triển của Học viện Hàng Không Việt Nam muốn
kết hợp các thế mạnh của Học viện đang có với việc đào tạo Ngôn ngữ Anh để trở thành cơ
sở vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
cho việc hội nhập đặc biệt trong lĩnh vực Hàng không. Đây chính là một trong những căn
cứ quan trọng để Học viện Hàng Không Việt Nam xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Ngôn
ngữ Anh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực
cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Đảng và Chính phủ.

Thứ ba, Học viện Hàng Không Việt Nam dựa trên nhu cầu thực tế về xu hướng lựa
chọn theo học các ngành ngoại ngữ của người học. Đây không phải là một trào lưu nhất thời
mà điều này thể hiện nhu cầu về nguồn nhân lực trong các ngành thương mại của xã hội.
Điều này thể hiện đúng định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay đó là hội nhập quốc tế.

Thứ tư, theo số liệu khảo sát cho ngành Ngôn ngữ Anh mỗi năm. Dự kiến năm 2021
cần bổ sung rất lớn nhân sự cho ngành Ngôn ngữ Anh, và con số nhân sự cần bổ sung  cho
ngành Ngôn ngữ Anh có thể tăng lên nhiều hơn cho những năm tiếp theo để phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Điều này có nghĩa là
nhân lực cho ngành Ngôn ngữ Anh cho giai đoạn sắp tới sẽ bị thiếu rấtnhiều.

Thứ năm, Ngôn ngữ Anh là ngành học phù hợp với các bạn trẻ năng động có đam mê
ngoại ngữ, giao lưu văn hóa, luôn tìm tòi, sáng tạo trong công việc, v.v…Theo nhận định
của nhiều chuyên gia, ngành Ngôn ngữ Anh là ngành học luôn có thu nhập cao và không sợ
thất nghiệp ở hiện tại và cả trong tương lai. Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp chuyên
ngành Ngôn ngữ Anh là rất lớn với nhiều vị trí công việc khác nhau, chẳng hạn như: nhân
viên văn phòng trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ có sử dụng tiếng Anh, nhân viên
xuất nhập khẩu, nhân viên ngoại giao, 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 có sử dụng tiếng Anh, biên, phiên dịch cho các chuyên ngành có liên
quan đến Thương mại tại các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, 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 dịch vụ du lịch, lữ hành, nhà    hàng – khách sạn, tài chính – ngân hàng,
tiếp viên hàng không, v.v…

Lý do sau cùng vô cùng quan trọng, Học viện Hàng Không Việt Nam là cơ sở đạt tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, với đội ngũ giảng viên trình độ cao nhiều kinh
nghiệm, tăng cường trang thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy và học ngoại ngữ sẽ đảm nhiệm tốt cho việc phát triển nguồn nhân  lực
ngành Ngôn ngữ Anh, góp phần nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc cho lực lượng lao
động trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốctế.

Tóm lại, tổng hợp lại từ các các lý do nêu trên Học viện Hàng Không Việt Nam nhận
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thấy rằng việc mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh là hết sức cần thiết
để có thể đáp ứng được phần nào nguồn nhân lực chuyên ngữ cho sự nghiệp phát triển đất
nước nói chung, và chiến lược phát triển Học viện Hàng Không Việt Nam nóiriêng.

2. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
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2.1. ĐỘI NGŨ GIẢNGVIÊN
Hiện tại, Học viện Hàng Không Việt Nam có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận

giảng dạy tối thiểu 95% khối lượng của chương trình đào tạo bậc đại học ngành Ngôn ngữ
Anh, trong đó 2 giảng viên có trình độ tiến sĩ , 8 thạc sĩ và 1 nghiên cứu sinh chuyên ngành
tiếng Anh. Ngoài ra còn Tiến sĩ và Thạc sĩ chuyên ngành thuộc chuyên ngành gần như
thương mại, kỹ thuật, hàngkhông...

Số
TT Họ và tên, năm sinh

Chức
danh KH,

năm
phong

Học vị,
nước,

năm tốt
nghiệp Ngành,

chuyên
ngành

Tham gia đào tạo
(Năm, CSĐT)

Thành tích khoa
học (số lượng đề
tài, các bài báo)

1 Nguyễn Kim Loan Giảng viên
chính,
2008

Tiến
sĩ, Việt
Nam,
2015

Linguistics -1993Học viện Hàng
không Việt Nam 4 đề tài cấp cơ sở,

6 công trình khoa
học đã công bố

2 Lâm Thành Nam Tiến
sĩ,
Aus-
tralia;
Thạc
sĩ,
Việt
Nam

Giáodục
TESOL

-2010-nay: ĐH Mở
TPHCM, Họcviện
Hàng không VN

3 đề tài đã trình
bày tại các Hội
thảo trong nước và
quốc tế, 1 công
trình nghiên cứu
đã xuất bản

3 Nguyễn Thị Thanh
Hương

Thạc sĩ,
Việt
Nam,
2010

Ngôn
Ngữ
Anh

-2019 Học Viện Hàng
Không Việt Nam.

4 Trần Phạm Minh
Đức

Giảng viên
chính,
2009

Thạc sĩ,
Việt
Nam

PP
Giảng
dạy
Tiếng
Anh

-1992-2016
ĐH Ngoại ngữ Huế

-2016-nay: Học Viện
Hàng Không VN

1 đề tài, 5 bài
nghiên cứu đã
xuất bản

5 Vũ Thị Minh Khiêm Thạc sĩ,
Úc, 2012

Giảng
dạy
tiếng
Anh

- 2006 Học Viện
Hàng Không Việt
Nam

6 Phạm Thị Mai
Phương

Thạc sĩ,
Australia,
2010

Ngôn ngữ
học ứng
dụng
Applied
Linguistics

- 2010 Học Viện Hàng
Không Việt
Nam.

7 Phan Thị Anh Nga Thạc sĩ,
Việt
Nam,
2009

Ngôn
ngữ
Anh

- 2005- 2016 tham gia:
Trường Đại Học Ngoại
Ngữ - Đại họcHuế.
- 2018- 2020.Cao Đẳng
Kinh tế Đốingoại.
- 2020 Học Viện
Hàng Không
ViệtNam.

1 đề tài;
1 bài báo;
3 thông báo
khoa học;
5 kỷ yếu hội
thảo
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8 Nguyễn Ngọc Minh
Thư

Thạc sĩ,
Việt
Nam,
2013

Lý luận và
phương
pháp dạy
học tiếng
Anh

- 2007 Trường Đại
Nông Lâm;
- 2009 Trường Đại

Khoa học Xã hội và
Nhân văn;
- 2014 Học Viện

Hàng Không Việt
Nam.

9 Nguyễn Hạnh Minh Thạc sĩ,
Việt
Nam,
2014

Lý luận và
phương
pháp dạy
học tiếng
Anh

- 2004 Trường THPT
Tam Phú, Thủ Đức,
TpHCM;
- 2014 Học Viện

Hàng Không Việt
Nam.

10 Nguyễn Hoàng Mai
Dung

Thạc sĩ,
Việt
Nam,
2015

Lý luận và
PP Giảng
dạy Tiếng
Anh

-2013-nay: ĐH Kinh
Tế Luật,ĐH Kinh Tế
Tài Chính, ĐH Mở
HCM, HV HKVN

Ngoài ra Học viện còn có nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ các ngành gần
phụ trách giảng dạy các môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

2.2. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀOTẠO

2.2.1. Phòng học, giảngđường

2.2.1.1. Phòng học, giảng đường tại cơ sở 1 của Học viện Hàng Không ViệtNam

Số TT
Loại phòng học SL

Diện
tích

Danh mục trang thiết bị
chính hỗ trợ giảng dạy

Ghi chú
Tên thiết bị SL

1 Phòng học lý thuyết 01 93
Máy chiếu 01

A07Hệ thống âm thanh 01

2 Phòng học lý thuyết 01 100
Máy chiếu 01

A101Hệ thống âm thanh 01

3 Phòng học lý thuyết 01 100
Máy chiếu 01

A201Hệ thống âm thanh 01

4 Phòng học lý thuyết 01 48
Bảng viết 01

A309Hệ thống âm thanh 01

5 Phòng học lý thuyết 01 30
Bảng viết 01

A313Hệ thống âm thanh 01
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6 Phòng học lý thuyết 09 43

Máy chiếu 09
‘

B102Hệ thống âm thanh 09

7 Phòng học lý thuyết 05 86 Máy chiếu
05

B103
Hệ thống âm thanh

05

8 Phòng học thuyết 02 64

Hệ thống âm thanh 02

B105
Máy chiếu 02

9 Phòng học lý thuyết 02 129
Máy chiếu 02

A109
Hệ thống âm thanh 02

10 Phòng học máy tính 02
42

84

Máy chiếu 02

D01, D02Máy tính 62

11 Phòng học lý thuyết 03 85,5
Máy chiếu 02

Khu EHệ thống âm thanh 02

Tổng 25 1956

2.2.1.2. Phòng học, giảng đường tại cơ sở 2 của Học viện Hàng Không ViệtNam
Học viện cơ sở 2 có tổng số phòng học là 37. Số lượng các phòng học lý thuyết đủ đáp

ứng cho tất cả các lớp học của các hệ đào tạo; sinh viên chính quy được bố trí học từ thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần, còn các hệ đào tạo vừa học vừa làm có một số học ban ngày, một số học buổi
tối và thứ 7, chủ nhật. Học viện có 2 giảng đường lớn: 01 giảng đường 600 chỗ ở cơ sở 02 và
01 giảng đường 200 chỗ ở cơ sở 1. Các giảng đường lớn đủ đáp ứng cho các lớp có số lượng
sinh viên đông, các lớp học ghép, các buổi sinh hoạt tập thể. Ngoài các phòng học và giảng
đường lớn trên, Học viện còn bố trí 02 phòng dành riêng cho học ngoại ngữ được trang bị đầy
đủ các thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều hòa và màn chiếu. Tại các khu thư viện, Học viện còn
bố trí dành riêng một số phòng tự học lớn.

Số TT
Loại phòng học Sốlượng

Diện
tích
(m2)

Danh mục trang thiết bị chính hỗ
trợ giảng dạy

Ghi chú

Tên thiết bị SL

Máy chiếu 18



18

1 Phòng học lý thuyết 18 64 Hệ thống âm thanh 18 Khu G

2 Phòng học lý thuyết 09 96
Máy chiếu 09

Khu G
Hệ thống âm thanh 09

3
Phòng học lý thuyết 03 128

Máy chiếu 03
Khu G

Hệ thống âm thanh 03

4 Phòng học ngoại ngữ 01 64
Máy tính, máy chiếu 30

Khu G
Hệ thống âm thanh 01

5 Phòng học tin học 01 160
Máy tính 39

Khu G
Hệ thống âm thanh 01

Tổng cộng 32 2624

2.2.2. Phòng thựchành

2.2.2.1. Cơ sở 1, 104 Nguyễn VănTrỗi

Số
TT

Tên phòng thí nghiệm,
xưởng, trạm trại, cơ sở

thực hành

Diện
tích
(m2)

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm,

thực hành

Tên thiết bị
Số

lượng
Phục vụ môn
học/học phần

1
Thực hành tin học
(D01, D02, D03)

84

Máy chiếu 40

Tin học cơ bản
Máy tính để bàn 83

Switch Hub 03

2.2.2.2. Cơ sở 2, tại 18A Cộng HòaTPHCM

Số TT
Tên phòng thí nghiệm,
xưởng, trạm trại, cơ sở

thực hành

Diện
tích
(m2)

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm,

thực hành

Tên thiết bị
Số

lượng
Phục vụ môn
học/học phần

1 Phòng lab ngoại ngữ Nghe

2.2.3. Thư viện, giáo trình, sách chuyên khảo
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2.2.3.1. Thưviện
Học viện Hàng Không Việt Nam có 1 thư viện chính tại cơ sở 2, 18A1 Cộng Hoà, phục

vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Học viện Hàng Không Việt Nam. Diện tích của
Thư viện là 518,94 m2, trong đó Phòng đọc có diện tích 375,46 m2 với số chỗ ngồi là 198;
còn lại là diện tích Phòng mượn, Phòng nghiệp vụ và kho. Thư viện được tổ chức đủ hai bộ
phận riêng biệt là bộ phận nghiệp vụ và bộ phận phục vụ.

- Diện tích thư viện: 518,94 m2

- Diện tích phòng đọc: 375,46m2

- Số chỗ ngồi: 198

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu:22

- Phần mềm quản lý thư viện: 01(Emiclib)

- Thư viện điện tử:03

- Thư viện điệntử:

o Phần mềm phục vụ người đọc trực tuyến do Học viện Hàng
Không Việt Nam xây dựng.

o Mua bản quyền truy cập tại:tailieu.vn

o Mua bản quyền truy cập thư viện pháp luật:thuvienphapluat.vn

- Số lượng sách giáo trình: 9078 đầusách

2.2.3.2. Danh mục giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tạp chí phục
vụ ngành đàotạo

S
T
T

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm
XB Số bản Sử dụng cho môn học/học

phần

1
Giáo trình những
nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lê

Phạm Văn
Sinh Chính trị QG 2009 990 Triết học Mác - LêNin

2 Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam Bộ GD&ĐT Đại học kinh tế

quốc dân 2008 03 Lịch sử Đảng cộng sản Việt
Nam

3 Giáo trình đường lối
CM của ĐCSVN

Nguyễn Viết
Thông Đinh
Xuân Lý

Nhà XBCT QG 2012 30 Lịch sử Đảng cộng sản Việt
Nam

4 Giáo trình Tư tưởng Hồ
Chí Minh Bộ GD&ĐT Chính trị QG 2013 15 Tư tưởng Hồ Chí Minh

5 Giáo trình Tư tưởng Hồ
Chí Minh Bộ GD&ĐT Chính trị QG 2003 490 Tư tưởng Hồ Chí Minh

6 Giáo trình Kinh tế chính
trị Mác – Lênin

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

(giáo trình tập
huấn) 2019

Kinh tế chính trị Mác -Lênin

7 Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ

Đảng Cộng
sản Việt Nam

Chính trị Quốc
gia 2016 Kinh tế chính trị Mác -Lênin
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S
T
T

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm
XB Số bản Sử dụng cho môn học/học

phần

XII,

8 Giáo trình kinh tế học
chính trị Mác- Lênin

Hội đồng
Trung ương
chỉ đạo biên
soạn giáo
trình quốc gia

Chính trị quốc
gia 1999

Kinh tế chính trị Mác -Lênin

9 Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư 2015

Klaus Schwab
(Bộ ngoại
giao dịch và
hiệu đính)

Chính trị quốc
gia – Sự thật 2018

Kinh tế chính trị Mác -Lênin

10
Lịch sử các học thuyết
kinh tế (Bản tiếng Việt)

Robert
B.Ekelund,
JR và Robert
F.Hébert

Thống kê 2003

Kinh tế chính trị Mác -Lênin

11 Giáo trình Chủ nghĩa Xã
hội khoa học

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

(giáo trình tập
huấn)

2019 Chủ nghĩa xã hội khoa học

12 Giáo trình Chủ nghĩa Xã
hội khoa học

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Chính trị
quốc gia 2006 Chủ nghĩa xã hội khoa học

13
Giáo trình Những
Nguyên lý cơ bản của
Chủ nghĩa Mác Lênin

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Chính trị
quốc gia 2018

Chủ nghĩa xã hội khoa học

14

Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ
lên
chủ nghĩa xã hội (1991)

Đảng Cộng
Sản Việt
Nam

Chính trị quốc
gia 1991

Chủ nghĩa xã hội khoa học

15 Văn kiện đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII

Đảng Cộng Sản
Việt Nam

Chính trị quốc
gia 2016 Chủ nghĩa xã hội khoa học

16
Hỏi đáp Những Nguyên
lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác - Lênin

Nguyễn Thế
Kiệt

Chính trị- hành
chính 2010

Chủ nghĩa xã hội khoa học

17 Giáo trình Tư tưởng Hồ
Chí Minh

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

(giáo trình tập
huấn) 2019 Tư tưởng Hồ Chí Minh

18 Kể chuyện Bác Hồ
T1,T2,T3

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Giáo dục 2003 Tư tưởng Hồ Chí Minh

19 Giáo trình Tư tưởng Hồ
Chí Minh

Hội đồng TW
chỉ đạo biên
soạn giáo trình
quốc gia các
môn Khoa học
Mác – Lênin,
Tư tưởng Hồ
Chí Minh

Chính trị quốc
gia

2010

Tư tưởng Hồ Chí Minh

20

Tư tưởng Hồ Chí Minh
về cách mạng giải phóng
dân tộc: mộtsố vấn đề lý
luận và thực tiễn

Nguyễn Việt
Hùng

Chính trị quốc
gia Sự thật 2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh

21

Tư tưởng Hồ Chí Minh
về lãnh đạo công tác
tư tưởng - Giá trị lý luận
và thực tiễn

Lê Quang
Mạnh, Trần
Kim Hoàng

Công an Nhân
dân 2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh

22 Di sản Hồ Chí Minh về
văn hóa, đạo đức

Trần Văn Bính Thông
tin và Truyền
thông

2010
Tư tưởng Hồ Chí Minh
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S
T
T

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm
XB Số bản Sử dụng cho môn học/học

phần

23 Giáo trình Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

(giáo trình tập
huấn)

2019 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt
Nam

24
Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần
thứ XII

Đảng Cộng
sản Việt Nam

Chính trị quốc
gia 2016

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt
Nam

25

Một số chuyên đề
Lịch sử Đảng Cộng
sản Việt Nam (Tập
I)

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Chính trị quốc
gia 2007

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt
Nam

26

Một số chuyên đề
Lịch sử Đảng Cộng
sản Việt Nam (Tập
II)

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Chính trị quốc
gia 2007

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt
Nam

27

Một số chuyên đề về
Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng sản
Việt Nam

Đinh Xuân
Lý, Đoàn
Minh Tuấn,

Lý luận chính trị 2008

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt
Nam

28

Đảng lãnh đạo xây
dựng nền kinh tế thị
trường định hướng
Xã Hội Chủ Nghĩa ở
Việt Nam

Đinh Xuân
Lý, Phạm
Công Nhất

Chính trị quốc
gia 2008

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt
Nam

29 Giáo trình pháp luật đại
cương

GS.TS. Mai
Hồng Quỳ

Đại học sư phạm
TP.HCM 2018 Pháp luật đại cương

30 Tập bài giảng Pháp
luật đại cương

Bộ môn Luật,
Khoa Chính trị
- Luật

Trường Đại học
Công nghiệp
thực phẩm
TP.HCM

2020

Pháp luật đại cương

31 Kỹ năng sử dụng
Công nghệ Thông tin

Khoa Công
nghệ Thông tin

Trường Đại học
Công nghiệp
Thực phẩm
Tp.HCM

2020

Tin học cơ bản

32

Microsoft Word,
Excel, PowerPoint
2013 Step by
Step

Joyce CLOx,
Joan Lambert Microsoft Press 2013

Tin học cơ bản

33 Tin học cơ sở,
Nguyễn Thanh
Phương, Đặng
Bình Phương

Khoa học và Kỹ
thuật 2010

Tin học cơ bản

34 Microsoft Project 2013
Step by Step

Carl
Chatfield,
PMP, and
Timothy
Johnson,
MCTS

Microsoft Press 2013

Tin học cơ bản

35 Giáo trình HSK 1

Khương Lệ
Bình, Vương
Phong, Lưu Lệ
Bình, Vương
Phương (Bản
biên dịch TIếng
Việt: TS
Nguyễn Thị
Minh Hồng)

Tổng hợp
TpHCM 2016

Ngoại ngữ 2- 1
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S
T
T

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm
XB Số bản Sử dụng cho môn học/học

phần

36 Giáo trình HSK 2

Khương Lệ
Bình, Vương
Phong, Lưu
Lệ Bình,
Vương
Phương (Bản
biên dịch
TIếng Việt:
TS Nguyễn
Thị Minh
Hồng)

Tổng hợp
TpHCM 2019

Ngoại ngữ 2- 2

37 Giáo trình HSK 3

Khương Lệ
Bình, Vương
Phong, Lưu
Lệ Bình,
Vương
Phương (Bản
dịch TIếng
Việt: TS
Nguyễn Thị
Minh Hồng)

Tổng hợp
TpHCM 2019

Ngoại ngữ 2- 3

38
Progressive Skills
Listening &
Speaking Level 1

Phillips, T,
Phillips, A &
Regan, N

Garnet
Education Ltd 2012

Nghe 1

39
Progressive Skills
Listening &
Speaking Level 2

Phillips, T,
Phillips, A &
Regan, N

Garnet
Education Ltd 2012

Nghe 1

40

Listen In- Book 1-Second
Edition: Luyện kỹ năng
Nghe, Nói &
Phát âm tiếng Anh

Nunan, D. Thời Đại 2014

Nghe 1

41
Tactics For Listening-
Developing-Second
Edition

Richards, C.
J. Thời Đại 2014

Nghe 1

42 Collins: Real Lives, Real
Listening- Elementary A2 Thorn, S. Tổng hợp Tp.

HCM 2015 Nghe 1

43
Progressive Skills
Listening &
Speaking Level 3

Phillips, T,
Phillips, A &
Regan, N

Garnet
Education Ltd 2012

Nghe 2

44
Progressive Skills
Listening &
Speaking Level 4

Phillips, T,
Phillips, A &
Regan, N

Garnet
Education Ltd 2013

Nghe 2

45

Listen In- Book 2-Second
Edition: Luyện kỹ năng
Nghe, Nói &
Phát âm tiếng Anh

Nunan, D. Thời Đại 2014

Nghe 2

46
Tactics For Listening-
Expanding-Second
Edition

Richards, C.
J. Thời Đại 2014

Nghe 2

47
Collins: Real Lives, Real
Listening- Pre-
intermediate.

Thorn, S. Tổng hợp Tp.
HCM 2015

Nghe 2

48 Collins English for
Exams: Listening for

Aish, F. &
Tomlinson, J. Nhan Tri Viet. 2017 Nghe 3
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IELTS.

49
Progressive Skills
Listening & Speaking
Level 1

Phillips, T,
Phillips, A &
Regan, N

Garnet
Education 2012

Nói 1

50
Progressive Skills
Listening & Speaking
Level 2.

Phillips, T,
Phillips, A &
Regan, N

Garnet
Education 2012

Nói 1

51 Q: Skills for Success –
Listening and Speaking 2

Freire, R. &
Jones, T.

Oxford: Oxford
University Press 2011 Nói 1

52
English for Foreign
Language Speakers the
Easy Way

Lacie, C.M.A
Barrons
Educational
Series

2008
Nói 1

53 English Speaking Course
Book Rana, P. Englishwale

Group 2015 Nói 1

54 Collins English for Life:
Skills – Speaking Snelling, R. Collins 2013 Nói 1

55 Speaking Effective
English.

Watkins, J.A,
Lampman,H.
&
Zollerotton,
B.

Simon &
Schuster Audio 2006

Nói 1

56
Progressive Skills -
Listening &
Speaking Level 3.

Phillips, T,
Phillips, A.
and Regan,
N.

Garnet
Education 2012

Nói 2

57
Progressive Skills -
Listening &
Speaking Level 4

Phillips, T,
Phillips, A.
and Regan,
N.

Garnet
Education 2013

Nói 2

58 Q: Skills for Success –
Listening and Speaking 2.

Freire, R. &
Jones, T.

Oxford: Oxford
University Press. 2011 Nói 2

59
English for Foreign
Language Speakers the
Easy Way.

Lacie, C.M.A.
Barrons
Educational
Series

2008
Nói 2

60 English Speaking Course
Book Rana, P.. Englishwale

Group 2015 Nói 2

61 Collins English for Life:
Skills – Speaking Snelling, R. Collins 2013 Nói 2

62 Speaking Effective
English.

Watkins, J.A,
Lampman,H. &
Zollerotton, B.

Simon &
Schuster Audio 2006

Nói 2

63
Collins English for
Exams: Speaking for
IELTS.

Karen Kovacs. Collins 2011
Nói 3

64
Q: Skills for Success –
Listening and Speaking
4.

Freire, R. &
Jones, T.

Oxford: Oxford
University
Press.

2011
Nói 3

65 Speaking
Effective English

John Arthur
Watkins, Hugh
Lampman, and
Bettye
Zollerotton.

Simon &
Schuster Audio 2006

Nói 3
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66 English Speaking Course
Book Pooja Rana. Englishwale

Group 2015 Nói 3

67
English for Foreign
Language Speakers the
Easy Way.

Christina Lacie
M.A.

Barrons
Educational
Series

2008
Nói 3

68 Collins English for Life:
Skills – Speaking Rhona Snelling Collins 2013 Nói 3

69 Q: Skills For Success-
Reading and Writing 2.

McVeigh, J. &
Bixby, J.

Oxford: Oxford
University
Press

2011
Đọc 1

70 Causes and Effects Ackert, P NXBTrẻ. 2005 Đọc 1

71 Facts and Figures Ackert, P NXB Hải
Phòng 2005 Đọc 1

72 Concepts and Comments Ackert, P NXB Trẻ 2006 Đọc 1

73 Skillful Reading and
Writing: Student’s Book 1

Bixby, J.,
&Scanlon, J. NY:Macmilan 2013 Đọc 1

74 Skillful Reading and
Writing: Student’s Book 2

Rogers, L., &
Wilkin, J. NY:Macmilan 2013 Đọc 1

75
Inside Reading 3: The
Academic Word List in
Context

Rubin, B. NY:Oxford
University Press 2012

Đọc 1

76 Q: Skills For Success-
Reading and Writing 3

McVeigh, J. &
Bixby, J.

Oxford: Oxford
University Press 2011 Đọc 2

77 Concepts and Comments. Ackert, P NXB Trẻ 2006 Đọc 2

78 Skillful Reading and
Writing: Student’s Book 1.

Bixby, J.,
&Scanlon, J. NY:Macmilan 2013 Đọc 2

79 Mike Wattie-
PhilBiggerton

The Ultimate
Guide to
Academic
Reading ,
IELTS.

Hồng Đức

Đọc 2

80 Skillful Reading and
Writing: Student’s Book 2.

Rogers, L., &
Wilkin, J. NY:Macmilan 2013 Đọc 2

81
Inside Reading 3: The
Academic Word List in
Context

Rubin, B. NY:Oxford
University Press 2012

Đọc 2

82 Mosaic 3 Reading-Silver
Edition

Wegmann. B &
Knezevic, M McGrawHill 2010 Đọc 2

83 Reading for IELTS Els Van Geyte
Harper Collins
Publishers
Limited

2011
Đọc 3

84
Inside Reading 3: The
Academic Word list in
Context.

Rubin, B. NY: Oxford
University Press. 2012

Đọc 3

85 Improve your IELTs
Reading skills.

Sam Mc Carter
& Norman
Whitby

IELTS Fighter.
Freedownload-
TiengAnh.Edu.

2007
Đọc 3

86 Reading strategies for the
IELTS Test

Tran Ve Dong,
& Duong Bang
Han

Tong hop Tp
HCM 2010

Đọc 3
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87 Effective Academic
Writing – The Paragraph.

Savage, A. &
Shafiei, M

New York:
Oxford
University
Express

2007

Viết 1

88 Phrases, Clauses and
Sentences. Davidson, G.

Singapore:
Learners
Publishing Pte
Ltd.

2003

Viết 1

89

Paragraph Practice,
Writing the Paragraph and
the Short
Composition (Fifth
Edition).

E Sullivan, K.,

Macmillan
Publishing Co.,
Inc. New York,
Collier
Macmillan
Publishers
London.

1984

Viết 1

90 Academic Writing Course Jordan, R. Nelson Study
Skills in English. 1992 Viết 1

91 Refining Composition
Skills

L.Smalley, R.
& K.Ruetten,
M.

Macmillan
Publishing
Company

1986
Viết 1

92 Academic Writing
English.

Oshima, A. &
Hogue, A

Pearson
Education 2005 Viết 1

93 Introduction to Academic
Writing (Second Edition)

Oshima, A. &
Hogue, A

Pearson
Education 2005 Viết 1

94 Effective Academic
Writing 2

Savage, A. &
Mayer, P.

New York:
Oxford
University Press

2005
Viết 2

95
Academic Writing: From
Paragraph to
Essay

E Zemach, D.
& A Rumisek,
L

Macmillan
Publishers 2003

Viết 2

96

Paragraph Practice,
Writing the Paragraph and
the Short
Composition (Fifth
Edition)

Sullivan, K.

Macmillan
Publishing Co.,
Inc. New York,
Collier
Macmillan
Publishers
London

1984

Viết 2

97 Academic Writing English Oshima, A. &
Hogue, A

Pearson
Education 2005 Viết 2

98 Refining Composition
Skills

L.Smalley, R.
& K.Ruetten,
M.

Macmillan
Publishing
Company

1986
Viết 2

99 Academic Writing Course Jordan, R Nelson Study
Skills in English 1992 Viết 2

100
Paragraph Power:
Communicating Ideas
Through Paragraphs.

Rooks, G.

Prentice Hall
Regents, Engle
Wood Cliffs, NJ
07632.

1999

Viết 2

101 Writing for IELTS. Anneli, W.
London: Harper
Collins
Publishers

2011
Viết 3

102
Writing for the Real World
– An Introduction
to General Writing

Barnald, R. &
E Zemach, D.

New York:
Oxford
University Press

2004
Viết 3
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103 Effective Academic
Writing 3 - The Essay

Davis, J. &
Liss, R.

New York:
Oxford
University Press

2006
Viết 3

104 Focus on IELTS
Foundation O’connell, S. Pearson

Longman 2008 Viết 3

105 Focus on Skills for IELTS
Foundation Matthews, M. Pearson

Longman 2008 Viết 3

106 Business Grammar &
Practice Duckworth, M Oxford

University Press 2003 Ngữ pháp

107
Understanding and Using
English Grammar-Fifth
edition

Azar, B. S. Pearson 2016
Ngữ pháp

108 Work on your Grammar-
Upper Intermediate Collins Tổng hợp Tp.

HCM 2013 Ngữ pháp

109 Business Grammar Builder
for class and self study Emmerson, P. Macmillan 2008 Ngữ pháp

110 Advanced Grammar in
Use-3rd edition. Hewings, M Cambridge

University Press 2013 Ngữ pháp

111 Oxford English Practice
Grammar Advanced.

Yule, G. (Hồng
Đức dịch và
giới thiệu)

Từ điển Bách
Khoa 2013

Ngữ pháp

112
English Pronunciation in
Use – Intermediate,
Second Edition

Hancock, M. U.K: Oxford
University Press 2012

Luyện phá t âm

113

Work on your Accent-
Clearer pronunciation for
better
communication

Ashton, H &
Shepherd

Tổng hợp Tp.
HCM 2013

Luyện phá t âm

114
Ship or Sheep-An
intermediate pronunciation
course.

Baker, A Thời Đại 2014
Luyện phá t âm

115 Pronunciation Plus. Hawings, M.
U.K.: Oxford
University
Press.

2000
Luyện phá t âm

116

Elements of pronunciation
– Intensive practice for
intermediate
and more advanced
students

Mortimer, C. Giao thông vận
tải 2008

Luyện phá t âm

117
Hoàn thiện Kỹ năng phát
âm và đánh dấu trọng âm
tiếng Anh

The Windy Đại học quốc gia
Hà Nội 2011

Luyện phá t âm

118
Market Leader - Pre-
Intermediate – third
edition

Cotton, D. and
Falvey, D. and
Kent, S.

Longman 2004
Tiếng Anh Thương mại 1

119 Business Basics Grant, D. and
Mclarty, R.

Oxford
University Press 2003 Tiếng Anh Thương mại 1

120 Business Objectives Hollett, V. and
Duckwork, M.

Oxford
University Press 2005 Tiếng Anh Thương mại 1

121 Intelligent Business Trappe, T. and
Tullis, G.

Pearson
Longman
Education
Company

2005

Tiếng Anh Thương mại 1
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122
Business Benchmark -
Pre-Intermediate to
Intermediate

Whitby, N. Cambridge
University Press 2006

Tiếng Anh Thương mại 1

123
Market Leader - Pre-
Intermediate – third
edition -

Cotton, D.
and Falvey,
D. and Kent,
S.

Longman 2004

Tiếng Anh Thương mại 2

124 Cambridge Business
Vocabulary in Use Bill, M. Cambridge

University Press 2006 Tiếng Anh Thương mại 2

125 Business Basics Grant, D. and
Mclarty, R

Oxford
University Press. 2003 Tiếng Anh Thương mại 2

126 Business Objectives Hollett, V. and
Duckwork, M.

Oxford
University Press 2005 Tiếng Anh Thương mại 2

127 Intelligent Business Trappe, T. and
Tullis, G.

Pearson
Longman
Education
Company

2005

Tiếng Anh Thương mại 2

128
Business Benchmark -
Pre-Intermediate to
Intermediate

Whitby, N Cambridge
University Press 2006

Tiếng Anh Thương mại 2

129 Commercial
Correspondence Asley, A. . Oxford

University Press 2005 Thư tín thương mại

130
Commercial
Correspondence
Workbook

Asley, A. Oxford
University Press 2005

Thư tín thương mại

131 Writing for Impact. Banks, T. Cambridge
University Press 2012 Thư tín thương mại

132
Market Leader: Practice
File
(Intermediate)

Cotton, D,
Falvey, D.,
and Kent, S.

Longman/
Pearson 2001

Thư tín thương mại

133 Market Leader
(Intermediate).

Cotton, D.,
Falvey, D., &
Kent, S.

Longman/
Pearson 2001

Thư tín thương mại

134 Email English – 2nd
edition Emmerson, P. Thailand:

Macmillan 2013 Thư tín thương mại

135 Giáo khoa căn bản môn
dịch Anh-Việt, Việt-Anh Phu, Q.T. Quốc Gia Tp.

HCM 2007 Lý thuyết dịch

136 Luyện dịch Việt-Anh Hoa, V.H Đà Nẵng 2002 Lý thuyết dịch

137 Hướng dẫn kỹ thuật biên
dịch Anh-Việt – Việt-Anh. Hung, Q.N. bản Văn hóa Sài

Gòn 2007 Lý thuyết dịch

138 A textbook of translation. Newmark, P.
Prentice Hall
International
(UK) Lt

1988
Lý thuyết dịch

139
Tuyển tập 692 đoạn văn
luyện dịch Anh-Việt &
Việt-Anh

Su, L.V. Hồng Đức 2011
Lý thuyết dịch

140 Giáo khoa căn bản môn
dịch Anh-Việt, Việt-Anh. Phu, Q.T. Quốc Gia Tp.

HCM 2007 Biên dịch

141 Advanced English for
translation

Chamberlin,
D. & White,
G.

Cambridge: CUP 1987
Biên dịch

142 Luyện dịch Việt-Anh Hoa, V.H Đà Nẵng 2002 Biên dịch
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143 Hướng dẫn kỹ thuật biên
dịch Anh-Việt – Việt-Anh Hung, Q.N. Văn hóa Sài Gòn 2007 Biên dịch

144 A textbook of translation. Newmark, P.
Prentice Hall
International
(UK) Ltd.

1988
Biên dịch

145 Hướng dẫn kỹ thuật phiên
dịch Anh-Việt – Việt-Anh.

Nguyễn Quốc
Hùng

Tổng hợp Tp. Hồ
Chí Minh 2007 Phiên dịch

146 Giảng trình Biên dịch và
Phiên dịch Tiếng Anh

Dương Ngọc
Dũng

Đại Học Quốc
Gia Tp. Hồ Chí
Minh

2007
Phiên dịch

147 Từ điển Biên-Phiên dịch
Anh-Việt Đỗ Hữu Vinh Hồng Đức 2014 Phiên dịch

148 .Liaison Interpreting: A
Handbook

Gentile, A.,
Ozolins, U. &
Vasilakakos,
M

Carlton South,
Victoria:
Melbourne UP

1996

Phiên dịch

149

Introduction to
Interpreting: Background
Notes to
Interpreting as a
Profession in a
Multicultural Society

Ginori, L.,
Scimone, E.

Bexley, N.S.W.:
Lantern
Publications

1995

Phiên dịch

150 Thực hành phiên dịch
Anh-Việt – Việt-Anh.

Nguyễn Thành
Yến Tp. Hồ Chí Minh 2003 Phiên dịch

151
English Phonetics &
Phonology: A practical
course-4thedition

Roach, P. U.K.: Cambridge
University Press 2009

Ngữ âm và âm vị học

152 An Introduction to English
Phonetics Ogden, R. U.K.: Edinburgh

University Press 2009 Ngữ âm và âm vị học

153 English One Tongue,
Many Voices

Svartvik, J. &
Leech, G

New York:
Palgrave
Macmillan

2006
Ngữ âm và âm vị học

154 Essential Phonetics for
Ielts

Hu, M &
Gordon, A. J .

Tổng hợp Tp.
HCM 2010 Ngữ âm và âm vị học

155 A Glossary of Phonetics
Terms. Nguyễn, M. T. Giáo dục 2000 Ngữ âm và âm vị học

156 A Course in Phonetics-6th
edition

Ladefoged, P.
& Johnson, K.

Boston:
Cengage
Learning

2011
Ngữ âm và âm vị học

157

Giáo trình Hình thái học
tiếng Anh – English
Morphology
(3rd Ed.)

Tô Minh
Thanh

Hochiminh City:
VNU Publishing
House

2011

Hình vị

158

The Grammar of Words:
An Introduction to English
Morphology
(2nd Ed..)

Booij, G.
New York:

Oxford
University Press

2007

Hình vị

159 English Syntax (2nd Ed.) Tô Minh
Thanh

Hochiminh City:
VNU Publishing
House

2011
Cú pháp học

160 English Syntax Jacobs,
Roderick A.

Oxford
University Press 1995 Cú pháp học

161 An introduction to syntax. Van Valin,
Robert Jr.

Cambridge:
Cambridge 2001 Cú pháp học
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University Press

162

Analysing Sentences: AN
Introduction to English
Syntax
(2nd Ed.)

Burton-
Roberts, N.

New York:
Addison Wesley
Longman Ltd.

1997

Cú pháp học

163 Ngữ nghĩa học – English
Semantics (3rd Ed.). .

Tô Minh
Thanh

Hochiminh City:
VNU Publishing
House

2011
Ngữ nghĩa học

164 Linguistic Frawley,
Charles C.

Hillsdale, NJ:
Laurence
Erlbaum
Associates

1992

Ngữ nghĩa học

165 Semantic Courschook.
Hurford,
James R., and
Heasley, B

London and
New York: CUP. 1983

Ngữ nghĩa học

166 Semantic Fields:
Structure. Amsterdam and

Lehrer,
Adrienne

London: North
Holland 1974 Ngữ nghĩa học

167 Linguistic Semantics:An
introduction Lyons, John London: CUP 1995 Ngữ nghĩa học

168 Semantics: A new Outline
ed

Palmer, Frank
R. Cambridge: CUP 1986 Ngữ nghĩa học

169
Tổng quan về Hàng
Không dân dụng
Giáo trình nội bộ

Nội bộ VAA 1996
Tổng quan về Hàng Không

170
English for business
communication. Language
Teaching

Bhatia, V.K.
and Bremner,
S., 2012.

Cambridge: CUP 2012
Giao tiếp thương mại
(Business communication)

171 Bristish Culture
Dương Lâm

Anh, Thái Thị
NgọcLiên Giáodục 2000

Văn hóaAnh

172
Văn hóa và xã hội
Anh: Di sản văn hóa

Ngô Thị
Phương
Thiện,

Đại học quốc gia
Thành phố Hồ

Chí Minh. 2004

Văn hóaAnh

173 Britain
James

o’driscol
l

Oxford
University Press 1995

Văn hóaAnh

174 About the USA Elaine Kirn

Published by the
Office of English
Language
Programs,
Bureau of
Eductional and
Cultural Affairs,

1989

Văn hóa Mỹ

175 American Ways – 4th
Edition

Datesman, M.
K. et al Pearson 2014 Văn hóa Mỹ

176 The U.S Customs and
Institutions 4th Edition

Tiersky, E. &
Tiersky, M Longman 2014 Văn hóa Mỹ

177

Aviation English: for
ICAO compliance. Emery,

Henry, et al.

Grussendorf,
Marion. English
for logistics.
Oxford

2008

Tiếng Anh hàng không (
English for Aviation)
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University,,
2009. Macmillan

178 English for aircraft
maintenance. 1

Shawcross,
Philip. Belin education 1992. Tiếng Anh kỹ thuật hàng

không

179 English for aircraft
maintenance. 2

Shawcross,
Philip. Belin education 1992. Tiếng Anh kỹ thuật hàng

không

180 . English for logistics Grussendorf,
Marion

Oxford
University 2009 Tiếng Anh Logistics

181
Giáo trình English for
Air Passenger Services

Học viện
Hàng không

Việt Nam

Tiếng Anh khai thác hàng
không

182

English for Careers,
The Language of Air
Travel in English:
Ground Services

Eugene J.
Hall,

Oxford
Universit
y

Tiếng Anh khai thác hàng
không

183

Fundamentals of
International Aviation Law
and Policy.

Scott,
Benjamyn I.,
and Andrea
Trimarchi.

Routledge,. 2019
Tiếng Anh hàng không tổng
quan

184 English for cabin crew Gerighty &
Davis

Cengage
Learning

- 2011 Các học phần  tiếng Anh
chuyên ngành Hàng Không

185
Flightpath: aviation
English for pilots and
ATCOs: student's book

Shawcross Cambridge
University Press

2011 Các học phần  tiếng Anh
chuyên ngành Hàng Không

186 English for Tourism and
Hospitality

Garnet Garnet 2009 Tiếng Anh chuyên ngành Du
lịch `

187
Thực hành đàm thoại tiếng
Anh ngành du lịch

Lê Huy Lâm,
Phạm Văn

Thuận

Nxb Tp.HCM, 2008 Các học phần  tiếng Anh
chuyên ngành Du lịch

188
The travel book SAS

Worldwide
Timetable

SAS Worldwide
Timetable,

1991 Các học phần  tiếng Anh
chuyên ngành Du lịch

189
Airlines Tourism Industry
Management Science

Johnny CH
Lok

Published by
Independently

published

2020 Quản trị du lịch hàng không

190 Oxford english for careers
Tourism 1: Student's book

Robin Walker,
Keith Harding

Oxford
University Press

2006 Các học phần ngành, chuyên
ngành du lịch

191

Agents guide to hotels &
Restaurants in Britain

The offical
guide of the

British Tourist
Authority

1973 Tiếng Anh nghiệp vụ nhà
hàng khách sạn

192 Hotel & destination
service

SAS SAS Các học phần ngành, chuyên
ngành du lịch

193 Ngôn ngữ của du lịch hàng
không bằng tiếng anh

Eugene J.Hall Regents, 1976 Các học phần ngành, chuyên
ngành du lịch

194 Tim. Travel Information
Manual

IATA IATA Các học phần ngành, chuyên
ngành du lịch

2.3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOAHỌC

Ngay từ khi được thành lập đến nay, Học viện Hàng Không Việt Nam đã hoạt động theo
mô hình ba gắn kết “Đào tạo-Nghiên cứu khoa học-Chuyển giao công nghệ”. Bộ máy tổ chức
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của Học viện Hàng Không Việt Nam có trung tâm nghiên cứu trực thuộc với các nghiên cứu
viên kiêm giảng viên và sinh viên đến thực hành tại trung tâm đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ
giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN). Mục tiêu
của chiến lược phát triển KHCN là xây dựng Học viện Hàng Không Việt Nam thành một trung
tâm mạnh hàng đầu Việt Nam về NCKH và CGCN, đi đầu trong giải quyết các vấn đề KHCN
trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, truyền thông, khoa học kinh tế, quản trị kinh
doanh và một số lĩnh vực nghiên cứu cơbản.

Học viện Hàng Không Việt Nam đã xây dựng Đề án phát triển Học viện giai đoạn 2012-
2020; Định hướng nghiên cứu trọng tâm về KHCN giai đoạn 2013-2015; Đề án thí điểm tự chủ
Học viện Hàng Không Việt Nam giai đoạn 2016-2018, đồng thời được chi tiết hóa thành kế
hoạch hoạt động KHCN từng năm.Kế hoạch hoạt động KHCN của Học viện Hàng Không Việt
Nam bao hàm hoạt động NCKH các cấp, thông tin KHCN với mục tiêu  xây dựng  Học viện
Hàng Không Việt Nam  thành trường đại  học trọng điểm

định hướng nghiên cứu ứng dụng và cung cấp dịch vụ đào tạo cho người học. Nội dung các đề
tài NCKH, dự án, nhiệm vụ KHCN phải đạt điều kiện là bám sát với định hướng phát triển
KHCN của Học viện Hàng Không Việt Nam, phù hợp với mục tiêu trung hạn  và gắn với sứ
mạng xây dựng Học viện Hàng Không Việt Nam thành một trung tâm  mạnh hàng đầu Việt
Nam và tương đương khu vực về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, từng bước
làm chủ các công nghệ tiên tiến mang bản sắc riêng Việt Nam, đảm bảo giải quyết các vấn đề
KHCN trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, truyền thông, khoa học kinh tế, quản trị
kinh doanh và một số lĩnh vực nghiên cứu cơbản.

Các kế hoạch đã duyệt được triển khai phù hợp (bao gồm đề tài các cấp, dự án, nhiệm
vụ hoạt động KHCN cấp Học viện Hàng Không Việt Nam), được cấp kinh phí đầy đủ kịp
thời. Các đề tài KHCN được đảm bảo đầy đủ 100% nguồn lực, tổ chức thực hiện chặt chẽ,
đúng quy định và 100% được nghiệm thu theo kế hoạch. Ngoài ra, Học viện Hàng Không
Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy
chuẩn quốc gia, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền
thông và các hợp đồng chuyển giao kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Nhiều đề tài đã được chuyển giao kết quả nghiệm thu sang Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ
Khoa học và Công nghệ để ban hành thành các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học, Học viện Hàng Không Việt Nam cũng đã
bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ khoa học mạnh, xây dựng một số Lab chuyên sâu, trọng
điểm, xây dựng thêm các chuyên ngành đào tạo mới, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu
tham khảo, góp phần nâng cao năng lực của Học Viện Hàng Không Việt Nam. Học viện
cũng đã công bố được nhiều bài báo khoa học uy tín trên các Tạp chí quốc tế như ISI,
Scopus, v.v… và các Tạp chí được tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư nhànước.

Bên cạnh nhiệm vụ cấp nhà nước nói trên trong lĩnh vực đào tạo, Học viện Hàng
Không Việt Nam cũng đã xây dựng được hình ảnh và uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa
học đối với lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ Anh. Hàng năm, Học viện Hàng Không Việt
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Nam thường xuyên giao các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện và nhiều bài báo
khoa học được trình bày tại các Hội thảo quốc gia/quốc tế và đăng trên các tạp chí quốc
gia/quốc tế uy tín liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Học viện Hàng Không Việt
Nam cũng thường xuyên đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài khoa học và
công nghệ cấp Bộ, cấp Nhà nước và được giao thực hiện liên quan đến lĩnh vực khoa học
kỹ thuật.

Các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật giai đoạn 2016-2019

STT Tên đề tài Cấp quyết định,
mã số

Năm
nghiệm

thu

Kết quả
nghiệm thu

1 Ứng dụng Deep Learning để xây dựng mô
hình Chabot 01-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

2 Nghiên cứu lý thuyết điều khiển thích
nghi và ứng dụng trong việc điều
khiển tốc độ băng tải

03-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

3

Xây dựng thuật toán điều khiển thích
nghi gián tiếp không suy biến cho hệ phi
tuyến dựa trên ước lượng của mạng nơron
mờ 06-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

4 Nghiên cứu giải thuật lọc hạt trên cơ sở
chuỗi Markov Monte Carlo để theo vết đa
đối tượng

07-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

5 Giao tiếp truyền thông công
nghiệpETHERCAT 08-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

6 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng
dấu vân tay khiếm khuyết 10-HV-2018-RD_ĐT2 2018

Xuất sắc

7

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT
trong điều khiển và giám sát tải động cơ
trong nhà máy côngnghiệp 11-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

8 Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu đa
chủng loại trong ảnh y sinh 12-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

9 Thiết kế thi công bộ điều khiển tốc độ động
cơ sử dụng DSC TMS320F28069 14-HV-2018-RD_ĐT2 2018 Tốt

10

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo gậy thông
minh trợ giúp cho việc di chuyển và hệ
thống quản lý, theo dõi vị trí thời gian
thực dành cho người khiếmthị Đề tài cấp Bộ TTTT 2018 Tốt

11

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và xây
dựng mô hình nhà thông minh bảo mật
bằng nhận dạng khuôn mặt, điều khiển hệ
thống từ xa nhà bằng giọng nói Đề tài cấp Học viện 2018 Tốt

12

Nghiên cứu xây dựng thiết kế mô phỏng
bộ ghép kênh hai mode để nâng cao dung
lượng   kênh   DWDM.   Ứng   dụngcông
nghệ  IoT vào  xây  dựng  trang
trạitrồngtrọt nông nghiệp công nghệ cao

Đề tài cấp Bộ TTTT
(CTV) 2018 Tốt

13

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo gậy thông
minh trợ giúp cho việc di chuyển và hệ
thống quản lý, theo dõi vị trí thời gian Đề tài cấp Bộ TTTT
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thực dành cho người khiếmthị (CTV) 2018 Tốt

14 Dự án Nghiên cứu hoàn thiện và chế tạo
bộ điều khiển bộ cao đầu cắt máy CNC
plasma và gas

Sở Khoa học Công nghệ
TP.HCM 2018 Tốt

15 Nghiên cứu thử nghiệm mã sửa lỗi nâng
cao độ tin cậy đường truyền không dây
thu thập dữ liệu từ các đầu cuốiIoT

03-HV-2018-KTĐT1 2018 Tốt

16 Mô phỏng robot di động dùng phần mềm
mô phỏng động lực học Vrep 02-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt

17 Thiết kế thi công hệ thống đo mực nước
tự động 03-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt

18 Thiết kế thi công bộ cân và đóng bao tự
động 11-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt

19 Nghiên cứu phương pháp nén dữ liệu y
sinh và giấu thông tin cá nhân 12-HV-2017-RD_ĐT2 2017 Tốt

20

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phục vụ
nghiên cứu phát triển, đào tạo về IOT
dùng cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo
về ICT ở Việtnam

Đề tài cấp Bộ TTTT
ĐT.026/17

2017 Tốt
21 Hệ thống điều khiển gara ô tô sử dụng

PLC S7-300 Đề tài cấp Học viện 2017 Tốt
22 Thiết kế thi công hệ thống quản lý kho

hàng tự động 02-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt

23

Nghiên cứu kỹ thuật tự động nhận dạng
nộidung (Automatic content
recognition - ACR) âm nhạc và các ứng
dụng của ARC 04-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt

24 Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo thiết
kế bộ điều khiển trượt bám mục tiêu 05-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt

25 Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ ứng
dụngcho lò nhiệt

06-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt

26 Nghiên cứu kỹ thuật thủy vân trên mô
hình 3D 8-HV-2016-RD_ĐT2 2016 Tốt

27

Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm
Thư viện điện tử dựa trên Koha tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễnthông Đề tài cấp Học viện 2016 Tốt

28

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ
thống tích hợp ứng dụng công nghệ định
vị toàn cầu (GNSS) trong quản lý giao
thông đô thị trên nền tảng di động Đề tài cấp Học viện 2016 Tốt

29 Fuzzy logic và so sánh với bộ điều khiển
kinh điển trong bài toán điều khiển Đề tài cấp Học viện 2016 Tốt

30

Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ
thống truyền dữ liệu vô tuyến (RDS) ứng
dụng cho hệ thống phát thanh số ở Việt
Nam

Đề tài cấp Bộ TTTT 05-
16-KHKT-SP

2016 Tốt

31

Nghiên cứu, thiết kế một số khối chức
năng mẫu xử lý giọng nói hỗ trợ trực
quan cho công tác giảng dạy, nghiêncứu

23-2016-HV-KTĐT1 2016 Tốt

32 Thiết kế hệ thống quản lý và xuất hàng tự
động trong nhà máy sản xuất công nghiệp 07-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt
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33 Thiết kế bộ điều khiển tưới cây gia đình 09-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt
34 Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng chủ thể

bằng đa sinh trắc 10-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt
35 Thiết kế bộ điều khiển trượt dùng mạng

nơron hàm cơ sở xuyên tâm 11-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt
36 Nghiên cứu giải pháp định vị trong nhà

Sử dụng camera chiều sâu 12-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt

37
Nghiên cứu phương pháp điều khiển dáng
đi ổn định cho robot dạng người 14-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt

38

Nghiên cứu ứng dụng KIT vi điều khiển
TIVAC TM4C123G trong giảng dạy môn
học hệ thống nhúng tại học viện

15-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt

39 Thiết kế hệ thống điều khiển tự động nhà
kính trồng rau sạch 16-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt

40 Nghiên cứu giải pháp tìm đường đến đích
cho Robot dựa trên thuật toán Theta 17-HV-2015-RD_ĐT2 2015 Tốt

41

Phương pháp lập trình và xây dựng các
bài toán áp dụng cho môn học Điều khiển
logic khả trìnhPLC Đề tài cấp Học viện 2015 Tốt

42
Thiết kế hệ thống điều khiển số dùng
Matlab 20-HV-2014-RD_ĐT2 2014 Tốt

43
Mạng điều khiển tự động không dây
Zigbee 22-HV-2014-RD_ĐT2 2014 Tốt

44
Nghiên cứu mạch đo nhịp tim chính xác
cao và công nghệ không dây công suất
thấp để theo dõi sức khỏe 23-HV-2014-RD_ĐT2 2014 Tốt

2.4. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU
KHOAHỌC

Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế, ngay từ khi thành
lập Học viện Hàng Không Việt Nam đã quan tâm và chỉ đạo tăng cường hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Học
viện Hàng Không Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng cả về chất và lượng. Học
viện Hàng Không Việt Nam coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để
nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên, giảng
viên, sinh viên Học viện Hàng Không Việt Nam, đồng thời cập nhật đổi mới chương  trình
đào tạo để tiến kịp với các chương trình đào tạo tiên tiến, ứng dụng phương pháp đào tạo
và công nghệ ICT trong đào tạo; góp phần cải thiện đáng kể hệ thống cơ sở vật chất của
Học viện Hàng Không Việt Nam. Học viện Hàng Không Việt Nam đã có quan hệ hợp tác
với hơn 20 cơ sở nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp thuộc 10 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới và triển khai thành công các chương trình, dự án, hội nghị, hội
thảo quốctế.

Trong hoạt động đào tạo, Học viện Hàng Không Việt Nam đã triển khai các chương
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trình liên kết quốc tế ở bậc đại học và sau đại học với các trường đại học uy tín trong khu
vực.

Ngoài ra, Học viện Hàng Không Việt Nam còn tham gia hàng trăm đề tài nghiên cứu
khoa học trong nước và quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh các đề tài được Ngân sách
nhà nước tài trợ và có sự tham gia phối hợp của các trường đại học quốc tế, Học viện Hàng
Không Việt Nam còn tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu chung do các tổ chức đa
phương tài trợ toàn bộ các chi phí nghiêncứu.

Đối với các hoạt động hợp tác liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh, bên cạnh các hoạt
động đào tạo và nghiên cứu ở phạm vi trong nước thông qua việc triển khai các để
tàinhiệmvụcấpnhànướcnhằmtriểnkhaiđàotạonhằmnângcaonănglựcchocánbộ

quản lý, cán bộ nghiên cứu, đội ngũ nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ sản phẩm
về Robot và điều khiển công nghiệp.
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3. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

3.1. MÔ TẢ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀOTẠO

Việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại Học
viện Hàng Không Việt Nam được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về
chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số
06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp Hành Trung Ương về thực hiện có
hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng
lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020" tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày
30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025. Tổ xây dựng chương trình đã
đánh giá quy mô nhu cầu nguồn nhân lực về lĩnh vực Ngôn ngữ Anh, cũng như yêu cầu
năng lực để đáp ứng cho thị trường lao động tại Việt Nam trong thời giatới.

Đồng thời căn cứ vào kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh tại
thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng kinh tế khu vực Đông Nam Á nói chung. Và
tham khảo các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại  ngữ
Đại học Quốc gia Hà Nội (http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-giao-duc-dai- hoc-
nganh-ngon-ngu-anh/), Trường Đại học Cần Thơ (https://www.ctu.edu.vn/dao- tao/ctdt-dai-
hoc.html), Trường Đại học Hoa Sen (https://nn.hoasen.edu.vn/vi/chuong- trinh-dao-tao).

Hơn nữa, chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh được xây dựng dựa trên các ý
kiến của các chuyên gia đầu ngành của Học viện Hàng Không Việt Nam, các chuyên gia và
giảng viên dự kiến sẽ tham gia giảng dạy cho chương trình. Ngoài ra, chương trình được
hoàn thiện và góp ý bởi các chuyên gia đang công tác tại các doanh nghiệp về Ngôn ngữ
Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh bao gồm 128 tín chỉ (không tính
các học phần Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục quốc phòng (GDQP) và Kỹ năng mềm)
được đào tạo trong thời gian là 4 năm (8 học kỳ).

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia từ nhiều phía liên quan như đã nêu trên, cấu trúc
chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh như bảng sau,

Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc khóa học 128 tín chỉ, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử
nhân chính quy ngành Ngôn ngữ Anh.

http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-giao-duc-dai-
www.ctu.edu.vn/dao-
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Trình
độ đào

tạo

Thời
gian

đào tạo

Khối
lượng
kiến
thức
toàn
khóa
(Tín
chỉ)

Kiến
thức

giáo dục
đại

cương
(Tín
chỉ)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến
thứccơ sở
ngành và

ngành
(Tín chỉ)

(bắt buộc)

Chuyên
ngành
Tiếng
Anh

Thương
Mại (Tín

chỉ)
(tự chọn)

Chuyên
ngành

Tiếng Anh
Hàng

Không
(Tín chỉ)

Chuyên
ngành
Tiếng

Anh Du
Lịch (Tín

chỉ)

Thực tập
và thi tốt
nghiệp

(Tín chỉ)

Đại học 8 học
kỳ

128 25 76 15 15 15 12

3.2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
3.2.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học nhằm trang bị cho người
học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức
khỏe và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc
độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng
được nhu cầu nguồn nhân lực Ngôn ngữ Anh cho toàn xã hội và cho ngành HàngKhông.

3.2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Có phẩm chất đạo đức Xã hội chủ nghĩa. Có sức khỏe sẵn sàng tham gia vào sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Kiến thức: Được trang bị kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên ngành hệ

thống, hiện đại, có khả năng thực hành tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển của
ngành.

- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế, có khả năng bảo trì vận hành
tham gia thiết kế các thiết bị và hệ thống công nghệ Điện tử Viễn thông. Có năng lực tự
học và nghiên cứu để theo kịp sự phát triển của ngành. Sử dụng công nghệ thông tin và
tiếng anh tốt.

3.2.3. Chuẩn đầu ra về kiếnthức
Vận dụng kiến thức KHXH, KHTN và đặc biệt là kiến thức ngành Ngôn ngữ Anh cho

công việc và học tập nâng cao.

Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại
cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật đại
cương, các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng việc tiếp thu
các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của
ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể bao gồm:

- Có kiến thức cơ bản về nghe, nói, đọc,viết
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- Có kiến thức cơ bản về ngữpháp

- Có kiến thức cơ bản về luyệnâm

- Có kiến thức cơ bản về kỹ năng tổnghợp

- Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiêncứu
Kiến thức ngành: trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành có thể vận dụng

trong việc giao tiếp trong lĩnh vực thương mại trong thời đại hiện nay v.v… Kiến thức
ngành bao gồm các kiến thức sau:

- Có kiến thức về tiếng Anh thươngmại.

- Có kiến thức về Thư tín thươngmại.

- Có kiến thức về biên, phiêndịch.

- Có kiến thức về ngôn ngữ học, ngữ âm, âm vị, hình vị, cú pháp, ngữnghĩa.

- Có kiến thức về hàng không, kinh tế học, thương mại, kỹ thuật, logistics, hàng
hóa, dulịch

- Có kiến thức về văn hóa nướcngoài

3.2.4. Chuẩn đầu ra về kỹ năng làmviệc
Hình thành kỹ năng cần thiết thông qua các kiến thức ngôn ngữ và thương mại để giải

quyết vấn đề trong công việc và các biến động trong môi trường làm việc.

Lập luận và giải quyết vấn đề:
- Kết hợp các kỹ năng ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan đến biên, phiên

dịch trong côngviệc.

- Kết hợp các kiến thức lý thuyết tiếng và thực hành tiếng để lý giải các hiện tượng
ngôn ngữ trong nghiêncứu.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến marketing, nhân sự, giao dịch mua - bán dựa
trên kiến thức thương mại được trang bị

Suy nghĩ tầm hệ thống:
- Nhận thức về mối quan tâm toàn cầu và xã hội và tầm quan trọng của họ trong

việc phát triển các giải pháp kỹ thuật thuộc ngành Ngôn ngữ Anh và các ngành
liênquan.

Thái độ cá nhân:
- Có ý thức trách nhiệm công dân và mong muốn phục vụ cộng đồng.

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong làm
việc công nghiệp, không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp chuyên môn và
những phẩm chất của cửnhân.

3.2.5. Chuẩn đầu ra về kỹ năngmềm



39

Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư
duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trongnhóm

(đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Làm việc theo nhóm:

- Thành lập nhóm hoạt động hiệu quả: Biết tổ chức nhóm theo từng module công việc
dựa trên cơ sở phân tích hệthống.

- Hoạt động nhóm: Có khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng, sáng tạo, và có trách
nhiệm như một thành viên củanhóm.

- Phát triển và tiến triển nhóm: Sinh viên có khả năng mở rộng hoạt động củanhóm.

- Lãnh đạo: Trong hoạt động của nhóm, sinh viên có thể phụ trách hoạt động của
nhóm nhỏ, rèn luyện khả năng lãnh đạonhóm.

Giao tiếp:

- Hình thành kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua các môn học thực hànhtiếng

- Kết hợp các kỹ năng giao tiếp, kiến thức thương mại, kiến thức ngôn ngữ để giải
quyết nhiệm vụ liên quan đến côngviệc

- Tự động điều chỉnh cách thức giao tiếp phù hợp với môi trường liên văn hoá, đa
vănhoá

3.2.6. Chuẩn đầu ra về nănglực tự chủ và trách nhiệm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh có năng lực đạt các vị trí phù hợp,
hoạt động trong nền công nghiệp tri thức đang phát triển một cách mạnh mẽ, cả trong các
cơ quan quản lý nhà nước lẫn các công ty đa quốc gia:

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực Thương
mại và Dịch vụ có sử dụng tiếng Anh như: nhân viên văn phòng, nhân viên hành
chính sự nghiệp, 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
có sử dụng tiếngAnh;

- Biên, phiên dịch cho các chuyên ngành có liên quan đến Thương mại tại các  doanh
nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước;

- 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 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 tiếngAnh..

3.2.7. Chuẩn đầu ra về hành vi đạođức:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự
án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực
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chuyênmôn.

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại,
hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội
toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đấtnước.

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực
chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốtđời.

3.3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂNSINH

Theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.4. QUY MÔ TUYỂN SINH 3NĂM

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

100 100 100

3.5. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀOTẠO

3.5.1. Cấu trúc khối kiến thức của chương trình 128 tínchỉ
Sinh viên hoàn thành khối kiến thức 128 tín chỉ sẽ được cấp bằng Cử nhân

Ngôn ngữAnh.

STT Khối kiến thức Tín chỉ

1 Kiến thức giáo dục đại cương 25

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 76

3 Chuyên ngành tự chọn:
- Tiếng Anh Thương Mại
- Tiếng Anh Hàng Không
- Tiếng Anh Du Lịch

15

4 Thực tập và Thi tốt nghiệp 12

Tổng cộng 128

3.5.2. Nội dung chươngtrình

3.5.2.1. Khối kiến thứcchung

TT Tên Môn học
Mã số môn

học
Số

tín
chỉ

Lên lớp
(tiết)

Tự
học

(tiết)

Mã số
môn
học
trước

Mã
số

môn
học
tiên
quy
ết

Lý
thuyết

Chữa
bàitập

/Thảo
luận
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1 Triết học Mác – Lênin
(Philosophy of Marxism
and Leninism)

THML 3 45 0 90

2

Kinh tế chính trị Mác –
Lênin
(Political Economics of
Marxism and Leninism)

KTCTML 2 30 0 60

3
Chủ nghĩa xã hội khoa
học
(Scientific socialism)

CNXHKH 2 30 0 60

4
Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Ho Chi Minh ‘s
Ideology)

TTHCM 2 30 0 60

5

Lịch sử Đảng Cộng Sản
Việt Nam (History of
Vietnamese Communist
party)

LSDCSVN 2 30 0 60

6 Pháp luật đại cương
(Law fundamentals) PLDC 2 30 0 60

7
Tin học cơ bản
(Basic Information
technology)

THCB 3 15 30 90

8 Ngoại ngữ 2- 1
( Foreign Language 1) NN01 3 30 15 90

9 Ngoại ngữ 2- 2
(Foreign Language 2) NN02 3 30 15 90 NN01

10 Ngoại ngữ 2- 3
(Foreign language 3) NN03 3 30 15 90 NN02

Tổng
: 25 375 75 750

1. Giáo dục quốc phòng -
An ninh 1
(Military training 1)

GDQPAN01
3 45 0 90

2. Giáo dục quốc phòng –
An ninh 2
(Military training 2) GDQPAN02

3 45 0 90 GDQPA
N 01

3. Giáo dục quốc phòng –
An ninh 3
(Military training 3)

GDQPAN03
2 0 30 60 GDQPA

N02
4. Giáo dục quốc phòng –

An ninh 4
(Military training 4)

GDQPAN04
2 0 30 60 GDQPA

N03
5. Giáo dục thể chất 1

(Physical Education 1) GDTC01 1 0 15 30
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6. Giáo dục thể chất 2
(Physical Education 2) GDTC02 1 0 15 30 GDTC 01

7. Giáo dục thể chất 3
(Physical Education 3) GDTC03

1 0 15 30 GDTC02

8 Giáo dục thể chất 4
(Physical Education 4) GDTC04

1 0 15 30 GDTC 03

9 Giáo dục thể chất 5
(Physical Education 5) GDTC05 1 0 15 30 GDTC 04

3.5.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyênnghiệp

TT Tên Môn học Mã
số
môn
học

Số
tín
chỉ

Lên lớp

(tiết)

Tự
học
(tiết

)

Mã số
môn học
trước

Mã số môn
học tiên
quyết

Lý thuyết Chữa
bàitập

/Thả
o
luận

11 Nghe 1 ( Listening 1) 10001 4 40 20 120

12 Nghe 2 (Listening 2) 10002 4 40 20 120 10001

13 Nghe 3(Listening 3) 10003 4 40 20 120 10002

14 Nói 1 (Speaking 1) 10004 4 40 20 120

15 Nói 2 (Speaking 2) 10005 4 40 20 120 10004

16 Nói 3 (Speaking 3) 10006 4 40 20 120 10005

17 Đọc 1 (Reading 1) 10007 3 30 15 90

18 Đọc 2 (Reading 2) 10008 3 30 15 90 10007

19 Đọc 3 (Reading 3) 10009 3 30 15 90 10008

20 Viết 1 (Writing 1) 10010 4 40 20 120

21 Viết 2 (Writing 2) 10011 4 40 20 120 10010

22 Viết 3(Writing 3) 10012 4 40 20 120 10011

23 Ngữ pháp 1 (Grammar  1) 10013 2 20 10 60

24 Ngữ pháp 2 (Grammar  2) 10014 2 20 10 60 10013

25 Luyện phát âm 10015 3 30 15 90

26 Lý thuyết dịch 10016 2 20 10 60
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27 Biên dịch (Translation) 10017 3 30 15 90 10016
28 Phiên dịch (Interpretation) 10018 3 30 15 90 10017
29 Ngữ âm và âm vị học

(Phonetics and Phonology)
10019 2 20 10 60 10015

30 Hình vị (Morphology) 10020 2 20 10 60
31 Cú pháp học (Syntax) 10021 2 20 10 60 10014
32 Ngữ nghĩa học (Semantics) 10022 2 20 10 60

33 Văn hóa Anh-Mỹ (British -
American Culture) 10023 3 30 15 90

34 Kỹ năng thuyết trình
(Public speaking) 10024 2 20 10 60

35
Tổng quan hàng không dân
dụng (Civil Aviation
Fundamentals)

10025 3 30 15 90

Tổng 76 760 380 2280

Sinh viên được chọn một trong ba nhóm chuyên ngành:
Chuyên ngành tiếng Anh thương mại:

TT Tên Môn học Mã số
môn
học

Số
tín
chỉ

Lên
lớp

(tiết)

Tự
học
(tiết)

Mã số
môn học

trước

Mã số môn
học tiên
quyết

Lý
thuy
ết

Chữa
bài tập

/Thảo
luận

36 Tiếng Anh Thương mại 1
(Business English 1 ) 10026 3 30 15 90

37 Tiếng Anh Thương mại 2
(Business English 2 ) 10027 3 30 15 90 10026

38 Thư tín thương mại
(Commercial
correspondence)

10028 3 30 15 90

39 Giao tiếp thương mại
(English for Business
communication)

10029 3 30 15 90

40 Tiếng Anh Logistics
(English for Logistics) 10030 3 30 15 90

. Tổng 15 150 15 450
Chuyên ngành tiếng Anh hàng không :
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TT Tên Môn học Mã số
môn
học

Số
tín
chỉ

Lên
lớp

(tiết)

Tự
học
(tiết)

Mã số
môn
học

trước

Mã số môn
học tiên
quyết

Lý
thuy
ết

Chữa
bài tập

/Thảo
luận

41 Tiếng Anh giao tiếp Hàng
Không 1
(English for Aviation
communication 1 )

10101 3 30 15 3

42 Tiếng Anh giao tiếp Hàng
Không 2
(English for Aviation
communication 2 )

10102 3 30 15 3

10101

43 Tiếng Anh khai thác Hàng
không
(English for Aviation
operations )

10103 3 30 15 3

44 Tiếng Anh kỹ thuật hàng
không
(English for Aircraft
Technology)

10104 3 30 15 3

45 Tiếng Anh hàng không tổng
quan
(General English for
Aviation )

10105 3 30 15 3

. Tổng: 15 150 75 450

Chuyên ngành tiếng Anh du lịch :

TT Tên Môn học Mã số
môn
học

Số tín
chỉ

Lên lớp

(tiết)

Tự học
(tiết)

Mã số
môn học

trước

Mã số môn
học tiên quyết

Lý
thuyết

Chữa
bài tập

Thảo
luận

46 Tiếng Anh du lịch
(English for Tourism) 10201 3 30 15 90

47 Tiếng Anh nghiệp vụ nhà
hàng khách sạn
(English for hotel and

restaurant services)

10202 3 30 15 90
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48 Tiếng Anh du lịch quốc tế
(English for International
tourism)

10203 3 30 15 90

49 Tiếng Anh dịch vụ du lịch
(English for tourism
services)

10204 3 30 15 90

50 Tiếng Anh quản trị du lịch
(English for tourism
administration)

10205 3 30 15 90

Tổng: 15 150 75 450

3.5.2.3. Thực tập và tốtnghiệp

TT Tên Môn học Mã số
môn
học

Số
tín
chỉ

Lên
lớp

(tiết)

Tự
học
(tiết)

Mã số
môn
học

trước

Mã số môn
học tiên quyết

Lý
thuyế
t

Chữa
bài tập

/Thảo
luận

1 Thực tập +thi tốt nghiệp 10031 12 360 Tất
cả
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KẾ HOẠCH HỌC TẬP 128 TÍN CHỈ CẤP-BẰNG CỬ NHÂN

HK 1

(19TC)

HK 2

(19 TC)

HK 3

(19 TC)

HK 4

(16 TC)

HK 5

(14TC)

HK 6

(12 TC)

HK 7:  SV Tự chọn
chuyên ngành(15

TC/ chuyên ngành)

HK 8

(12TC)

GIÁO
DỤC THỂ
CHẤT 1
(1 TC)

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT

2
(1 TC)

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT 3

(1 TC)

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT

4
(1 TC)

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT

5
(1 TC)

GIÁO DỤC
QUỐC

PHÒNG
(8 TC)

TIẾNG
ANH

THƯƠNG
MẠI 1
(3 TC)

TIẾNG ANH
DU LỊCH

(3 TC)

Thực
tập và
thi tốt
nghiệp
(12 TC)

TRIẾT
HỌC
MÁC

LÊNIN
(3 TC)

PHÁP LUẬT
ĐẠI

CƯƠNG
(2 TC)

KINH TẾ
CHÍNH TRỊ
MÁC LÊNIN

(2 TC)

LỊCH SỬ
ĐẢNG CS

VN
(2 TC)

CHỦ
NGHĨA XH

KH
(2 TC)

TƯ
TƯỞNG
HỒ CHÍ
MINH
(2 TC)

TIẾNG
ANH

THƯƠNG
MẠI 2
(3 TC)

TIẾNG ANH
NV NHÀ
HÀNG
KHÁCH

SẠN
(3 TC)

NGỮ
PHÁP 1
(2 TC)

NGỮ PHÁP
2

(2 TC)

TIN HỌC
CƠ BẢN

(3 TC)

NGOẠI
NGỮ 2-1

(3 TC)

NGOẠI
NGỮ 2-2

(3 TC)

NGOẠI
NGỮ 2-3

(3 TC)

THƯ TÍN
THƯƠNG

MẠI (3
TC)

TIẾNG ANH
DU LỊCH
QUỐC TẾ

(3 TC)

LUYỆN
PHÁT
ÂM

(3 TC)

VIẾT 1
(4 TC)

VIẾT 2
(4 TC)

VIẾT 3
(4 TC)

HÌNH VỊ
(2 TC)

CÚ PHÁP
HỌC

(2 TC)

GIAO TIẾP
THƯƠNG

MẠI
(3 TC)

TIẾNG ANH
DỊCH VỤ
DU LỊCH

(3 TC)

ĐỌC 1
(3 TC)

ĐỌC 2
(3 TC)

ĐỌC 3
(3 TC)

TỔNG
QUAN
HÀNG

KHÔNG
( 2 TC)

NGỮ ÂM &
ÂM VỊ HỌC

(2 TC)

NGỮ
NGHĨA

HỌC
(2 TC)

TIẾNG
ANH

LOGISTICS
(3 TC)

TIẾNG ANH
QUẢN TRỊ
DU LỊCH

(3 TC)

NGHE 1
(4 TC)

NGHE 2
(4 TC)

NGHE 3
(4 TC)

LÝ THUYẾT
DỊCH
(2 TC)

BIÊN DỊCH
(3 TC)

PHIÊN
DỊCH
(3 TC)

TIẾNG ANH
GIAO TIẾP

HÀNG
KHÔNG 1

(3 TC)

TIẾNG ANH
KỸ THUẬT

HÀNG
KHÔNG
(3 TC)

NÓI 1
(4 TC)

NÓI 2
(4 TC)

NÓI 3
(4 TC)

VĂN HÓA
Anh-Mỹ

(3 TC)

KĨ NĂNG
THUYẾT
TRÌNH
(2 TC)

TIẾNG ANH
GIAO TIẾP

HÀNG
KHÔNG 2

(3 TC)

TIẾNG ANH
TỔNG QUAN

HÀNG
KHÔNG
(3 TC)

TIẾNG ANH
KHAI THÁC

HÀNG
KHÔNG
(3 TC)
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CHÚ GIẢI
Giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh

Kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Chuyên ngành Tiếng Anh hàng không

Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch

Tốt nghiệp

Môn học tiên quyết

Môn học trước
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4. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

4.1. Các thông tin về 03 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của Học viện Hàng
Không Việt Nam cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và
nghiên cứu của Học viện được công bố trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ:https://
https://vaa.edu.vn/.

4.2. Học viện Hàng Không Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy
định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công khai minh bạch mọi thông tin trong
quá trình hoạt động và đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi cho ngườihọc.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020

GIÁM ĐỐC

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng



49


