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THÔNG TIN VỀ KHOA ĐÀO TẠO ĐẠI CƯƠNG 

 
Khoa Đào tạo Đại cương là khoa đào tạo tiếng Anh cho các sinh viên chính quy đã trúng tuyển vào 6 khoa chuyên ngành 
của trường Đại học Hà Nội (Quản trị kinh doanh, Du lịch, Quốc tế học, Khoa học máy tính, Tài chính ngân hàng, và Kế 
toán) 
 
Thời gian học tại Khoa Đại cương: 1 năm (3 kỳ học). Mỗi kỳ học kéo dài từ 12 - 14 tuần  
 
Điểm mạnh của chương trình tiếng Anh đại cương:  

- Chương trình được thiết kế phù hợp với sinh viên chuyên ngành (học  bằng tiếng Anh) 
- Nội dung và phương pháp giảng dạy cập nhật và đổi mới 
- Giáo trình phong phú và phù hợp với trình độ sinh viên và mục đích đào tạo 
- Giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy sinh viên chuyên ngành 
- Sử dụng chuẩn tiếng Anh quốc tế (IELTS) để xét lên học chuyên ngành (năm thứ 2) 
- Ứng dụng công nghệ (phần mềm tiếng Anh trực tuyến EDO) vào giảng dạy 
- Sinh viên được học trên lớp học, phòng luyện tiếng và phòng máy tính nối mạng internet 
- Sinh viên được luyện thi các kỹ năng làm bài tiếng Anh quốc tế (IELTS) 
- Sinh viên được đánh giá thường xuyên  và định kỳ qua nhiều hình thức kiểm tra và đánh giá trong mỗi kỳ học 
 

Mục tiêu của chương trình: Sau một năm học chương trình tiếng Anh Đại cương, sinh viên có thể thành thạo và tự tin 
các kỹ năng sau:  

- Nói (luyện phát âm, giao tiếp hội thoại, thuyết trình, thảo luận) 
- Nghe (chính tả, hội thoại nghe giảng bài bằng tiếng Anh) 
- Đọc (các bài báo chuyên ngành, sách chuyên ngành bằng tiếng Anh) 
- Viết (luận, nghiên cứu, báo cáo bằng tiếng Anh) 
- Kỹ năng làm bài thi tiếng Anh chuẩn quốc tế (IELTS) 
- Kỹ năng tự học và tự nghiên cứu. 
 

Nội dung học tập (áp dụng đối với sinh viên khối A) 
- Kỳ 1 Tiếng Anh cơ bản (phù hợp với trình độ tiếng Anh đầu vào như đã đăng ký khi nhập học) 
- Kỳ 2:Tiếng Anh cơ bản (trình độ trung cấp) 
- Kỳ 3: Tiếng Anh học thuật (trình độ trung cao cấp) 

 
Nội dung học tập (áp dụng đối với sinh viên khối D) 

- Kỳ 1: Tiếng Anh cơ bản (trình độ trung cấp) 
- Kỳ 2: Tiếng Anh học thuật (trình độ trung cao cấp) 
- Kỳ 3: Tiếng Anh chuyên ngành (trình độ cao cấp) 

 
Yêu cầu của khoá học: Trong suốt năm học đầu tiên tại Khoa Đại cương, tất cả sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau  

- Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp học, các buổi học nhóm (có giáo viên hướng dẫn – tutorials), trên phòng 
luyện tiếng, phòng máy tính, vv.. đã được nêu rõ trong thời khoá biểu của Khoa Đại cương.  

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao và tham gia tích cực các hoạt động trong giờ học 
- Hoàn thành đầy đủ cả 3 kỳ học (kỳ 1, 2, 3) và có đủ các điểm yêu cầu 
- Đạt trình độ tiếng Anh (chuẩn IELTS) theo yêu cầu của nhà trường vào cuối chương trình học (sau 1 năm) để 

được học tiếp lên năm thứ 2 (chương trình chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh của trường Đại học Hà Nội).  
Để biết thêm các thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, đề nghị sinh viên xem chi tiết tại website: http://web.hanu.vn/fsd . 
Chúc các em  gặt hái được nhiều thành công trong những năm học tập tại trường Đại học Hà Nội.  
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