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BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU N G H ~ A  VIET NAM 
TRU'&NG DAI HOC HA NOI DOC lap - TY do - Hanh phuc 

~ 6 :  795lQD-DHHN Ha N@i, ngay 27 fhcing 4 ntim 201 7 

Ban hanh Chvmg trinh khung dao tao dai hoc - He chinh quy 
nganh NgBn ngil Phap 

Can cu "Di&u 1e t m h g  dai hoc" ban hanh the0 Quy&t djnh s6 7012014lQD-TTg 
ngay 10 thang 12 nBm 2014 cua Thu t u h g  Chinh phu; 

CBn cir ~ u ~ & t  dinh s6 17lVBHN-BGDDT ngay 15 thang 5 n8m 201 4 cua Bij t n r h g  
Bij Girio duc va Dao tao, hop nhit Quy&t dinh s6 4312007lQD-BGDDT ngay 15 thang 8 
nZim 2007 vB ThBng tu s6 571201 21TT-BGDDT ngdy 27 thlng 12 n5m 201 2 v& viec ban 
hanh Quy chk dio tao dai hoc va cao ding he chinh quy the0 h$ th6ng tin chi; 

CBn cli ThBng tu s6 07120 15ITT-BGDDT ngay 16 thang 4 n5m 201 5 cua BG Giao 
duc va Dao tao ban hanh ban hanh quy djnh v& kh6i lugng kiZn thlic t6i thiku, y@u ciu 
v& nBng luc ma ngubi hoc dat duqc sau khi tat nghiep d6i vlri m6i trinh dij d io  tao cua 
giao duc dai hoc va quy trinh xly dung, thim djnh, ban hanh chuong trinh dao tao trinh 
da dai hoc, thac ST, tiin si; 

Can ccir ~ u y k t  dinh s6 377lQD-TTg ngay 20 thang 3 nim 2015 cua Thu tuirng 
Chinh phu v& viec phi2 duyet D& i n  thi di%m d6i mbi ca  ch& hoat dijng cba Tnrbng Dai 
hoc Ha Niji giai doan 20 15-20 17; 

Theo d& nghi cua Thuimg truc Hai dang Khoa hoc - Dao tao, 

~ i & u  1. Ban hanh kkm the0 quy6t dinh nay 

Chnong trinh khung dho tao d ~ i  hoc - He chinh quy 

Nganh Ng6n ngfi Phap 

Oiau 2. Chumg trinh kkm the0 Quy&t dinh nay duqc ap dmg cho dao tao trinh dG dai 
hoc, h$ chinh quy nganh Ng6n ngir Ph6p cua Tnrbng Dai hoc Ha Nai, tuy&n sinh tir niim hoc 
201 7 - 201 8. 

Oi&u 3. Cac Bnglbh Trubng phbng QuAn 1y Dao tao, Truhng phong Quan 1y Khoa 
hoc, Trubng khoa ti&ng Phap vh cic d m  vi litn quan chiu trach nhiem thi hanh Quy&t 
djnh nay. Quy$t dinh co hi& luc k& tir ngay k y . l v  

No?' nhgn: 
- N h u  di&u 3; 
- Luu VT, QLDT, QLKH. 



BO GIAO DIJC VA DAO TAO 
TRUNG DqI HQC HA NO1 

CONC H ~ A  HOI C H ~  N G H ~ A  V@T NAM 
Dijc lep - TIJ do - Hgnh phlic 

Hci N6i, ngciy 21 thbng 8 na'm 2017 

Q U Y ~ T  DJNH 
Ban hinh DB cuong chi tikt hoc phan - Chlrang trinh dho tgo Uai hpc -He chinh quy 

NgAnh Ngbn ngir Phhp 

HI$U TRU%NG TRU'~NG D.$I HQC HA N o 1  

CBn cu "Di&u le tnrbng d+i hoc" ban hanh the0 Quykt djnh s6 7012014lQD-TTg ngay 
10 t h h g  12 n5m 2014 cda Th6 t u h g  Chinh ph6; 

CSin cu Quy&t djnh $6 17NBHN-BGDDT ngay 15 thhg 5 n5m 2014 c6a Be tnrhg B6 
GD&DT, hqp nhit Quy&t djnh s6 4312007lQD-BGDDT ngay 15 t h h g  8 n8m 2007 v i  
Thbng tu s6 5712012lTT-BGDDT ngly 27 thang 12 n5m 2012 v& vigc ban hiinh Quy chk 
dao @I dSii hoc v i  cao d h g  he chinh quy the0 he thang tin chi; 

CSin cu ThGng tu s6 071201 SITT-BGDDT ngay 16 thing 8 n8m 2015 c6a Ba GD&DT 
ban hinh quy djnh v& kh6i luqng kikn thuc tbi thiiu, yEu cAu v& nBng luc m i  nguiri hoc 
dat duqc sau khi t6t nghigp d6i vai mBi trinh dQ dAo tgo cua giao duc dai hhpc va quy trinh 
xiiy dgng, thim dinh, ban hZlnh c h u a g  trinh die tao ttrinh da dai hoc, thac ST, ti&n sc 

CSin cu Quy&t djnh s6 377lQD-TTg ngdy 20 t h h g  3 n8m 2015 cda Th6 t u h g  Chinh 
phu v& vigc ph& duyet D& an thi di&m d8i mai cu chk hoat dang c6a T m h g  Dgi hpc Ha 
NQi giai doqn 201 5-2017; 

CSin cu Quy&t dinh s6 795IQD-DHHN ngay 27 thang 4 n8m 2017 cua Hieu t m h g  
Tmbng Dai h ~ c  Ha N6i ban hanh C h u a g  trinh khung dao tao dai hoc - He chinh quy 
nganh NgBn ng5 Phap; 

Theo d& nghj c6a Thubng tlyc HQi d6ng Khoa hoc - Dio tao, 

~ i & u  1. Ban hanh kem the0 quy&t dinh nay 

D& cumg chi t i it  hpc phhn - Chumg trinh dPo tao dai hpc - H$ chinh quy 

Ngiinh Ngan ngii Ph%p 

~ i i u  2. D& c u a g  chi tikt hoc p h ~  kkm theo Quykt dinh niy duqc $ dung cho dao t+o 
trinh 136 dai hqc, hg chinh quy, nghh NgGn n@ Phhp cua T ~ b n g  Dai h ~ c  Ha Nai, tuy&n sinh 
tirnBm hoc 2017 - 2018. 

~ i & u  3. CBc Gnglba T m h g  phbng Quin 19 DBo tao, T m h g  phbng Quin 19 Khoa 
h ~ c ,  T ~ h g  khoa tiing PhAp vvl cac ctan vi l i $ q w n  chiu trach nhigm thi h h h  Quykt dinh 
nay. Quykt djnh co hi& luc k& tir ngay ky.1. @$ 

Na' nh&: 
- N ~ U  diku 3; 
- Luu VT, QLDT, QLKH. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số … ngày …tháng 08 năm 2017  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hà Nội 

Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Pháp 

Mã số: 7220203 

Hình thức đào tạo: Tập trung 

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo trình độ đại học (CTĐT) hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Pháp 

của Trường Đại học Hà Nội đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Pháp với mục tiêu trang bị các kiến 

thức cơ bản về ngôn ngữ học, lý thuyết và thực hành chuyên môn trong lĩnh vực tiếng Pháp 

định hướng biên phiên dịch hoặc du lịch. Người học có năng lực chuyên môn, có kỹ năng 

phân tích, tổng hợp, phản biện; kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; kỹ năng giao 

tiếp ứng xử và thực hành nghề nghiệp. Trên cơ sở được trang bị những tri thức khoa học có 

hệ thống và hiện đại; rèn luyện sức khoẻ thể chất, phẩm chất chính trị vững vàng, thái độ 

và đạo đức phù hợp; người học có khả năng vận dụng đồng bộ các kiến thức, kỹ năng, thái 

độ được trang bị để làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa; có khả năng thích 

ứng cao với những thay đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ và toàn cầu hóa. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành ngôn ngữ Pháp nhằm đào 

tạo người học hình thành các năng lực cụ thể như sau: 

MT1: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Pháp và sử dụng thành thạo tiếng Pháp 

đạt bậc 5 theo KNLNN1 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

MT 2: Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học và lý thuyết tiếng Việt để phục vụ việc 

học tập và nghiên cứu ngoại ngữ và các công việc chuyên môn. 

MT3: Có trình độ Ngoại ngữ 2 đạt bậc 3 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

MT4: Vận dụng được các kiến thức toàn diện về ngôn ngữ Pháp, văn hóa, xã hội, văn 

 
1 KNLNN: Khung năng lực ngoại ngữ 
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học Pháp và kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả ở lĩnh vực 

chuyên môn: Biên phiên dịch hoặc Du lịch;  

MT5: Vận dụng được các kiến thức về công nghệ thông tin trong công việc chuyên 

môn, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ 4.0;  

MT6: Phát triển năng lực tự học, tạo tiền đề cho việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu 

ở bậc học cao hơn về ngành ngôn ngữ Pháp. 

MT7: Tích lũy kiến thức nghề nghiệp, xây dựng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, 

giải quyết vấn đề, phản biện, khả năng thích ứng với môi trường làm việc để trở thành các 

chuyên gia trong lĩnh vực Biên phiên dịch và Du lịch, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh 

vực chuyên môn được đào tạo; 

MT8: Có thể chất tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất và đạo đức nghề 

nghiệp phù hợp. 

1.3. Chuẩn đầu ra  

1.3.1 Về kiến thức 

Kiến thức chung 

Người học CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp sau khi tốt nghiệp có thể:  

KT1: Trình bày được những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

KT2: Vận dụng kiến thức khoa học thể dục thể thao cơ bản để tập luyện và tự rèn 

luyện nhằm củng cố và tăng cường sức khỏe, đề phòng chấn thương;  

KT3: Xác định đường lối quân sự và nhiệm vụ công tác quốc phòng-an ninh của 

Đảng, Nhà nước trong tình hình mới có liên hệ với điều kiện tác chiến thông thường; 

KT4: Sử dụng tốt một ngoại ngữ 2 (là một trong các ngôn ngữ đang đào tạo tại trường 

Đại học Hà Nội) đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

KT5: Ứng dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu và 

công tác chuyên môn.  

Kiến thức cơ sở ngành 

Người học CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp sau khi tốt nghiệp có thể:  

KT6: Trình bày được kiến thức về văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức đời sống của 

người Việt, ý thức và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc và gìn giữ văn hóa truyền 

thống Việt Nam; kiến thức văn hóa, văn minh nhân loại; 
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KT7: Phân biệt các quan điểm, trường phái về bản chất, chức năng, nguồn gốc và sự 

phát triển của ngôn ngữ; chỉ ra các vấn đề về lý thuyết tiếng Việt để phục vụ việc học 

ngoại ngữ và các công việc chuyên môn, nghề nghiệp. 

Kiến thức ngành 

Người học CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp sau khi tốt nghiệp có thể:  

KT8: Vận dụng kiến thức thực hành tiếng để phục vụ cho các hoạt động giao tiếp 

hàng ngày cũng như trong chuyên môn; 

KT9: Khái quát hóa được kiến thức và lý luận cơ bản về ngôn ngữ học tiếng Pháp; về 

đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Pháp ngữ. Vận dụng những kiến thức đó để giao tiếp 

thành công trong môi trường đa văn hóa và để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, 

biên−phiên dịch, nghiệp vụ du lịch và các công việc khác liên quan.. 

• Kiến thức định hướng Biên-Phiên dịch 

KT 10a: Trình bày kiến thức về lý thuyết dịch thuật, các kiến thức liên quan về hoạt 

động biên dịch và phiên dịch; phân biệt và lựa chọn các phương pháp và kỹ thuật biên dịch 

và phiên dịch; 

KT 10b: Vận dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và các kỹ thuật biên-phiên dịch để 

tác nghiệp trong các lĩnh vực ngoại giao, chính trị, kinh tế-thương mại, du lịch, môi trường.  

• Kiến thức định hướng Du lịch  

KT 11a: Trình bày được khái niệm căn bản về du lịch, kiến thức về địa lý, văn hóa, 

lịch sử, tour tuyến, marketing, hướng dẫn hoặc nghiệp vụ văn phòng du lịch. 

KT 11b: Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ, du lịch, văn hóa và các kỹ thuật bán 

tour, chăm sóc khách hàng hoặc hướng dẫn du lịch để tác nghiệp trong lĩnh vực liên quan. 

Thực tập và khoá luận tốt nghiệp 

KT 12: Vận dụng các kiến thức được tích lũy trong quá trình học vào công việc thực 

tiễn tại các cơ sở tiếp nhận thực tập, đồng thời mở rộng các kiến thức khác trong lĩnh vực 

như biên-phiên dịch, du lịch và thương mại, các kiến thức bổ trợ khác của một biên dịch 

viên, phiên dịch viên, hướng dẫn viên, trợ lý, thư ký trong các công ty du lịch. 

KT 13: Kiến thức thực tiễn để tiến hành và hoàn thành một đề tài nghiên cứu thuộc 

nhóm chuyên ngành đào tạo dưới sự định hướng của giảng viên phụ trách; các kiến thức 

chuyên môn chuyên sâu và khả năng phân tích, thống kê, đánh giá, tư duy phản biện. 

1.3.2.Về kỹ năng 

CTĐT ngành ngôn ngữ Pháp đào tạo người học hình thành các kỹ năng sau: 

Kỹ năng nghề nghiệp 
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Người học sử dụng thành thạo tiếng Pháp ở bậc 5 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam, cụ thể như sau: 

KN 1: (Nghe) Vận dụng thành thạo các kỹ thuật nghe để hiểu tốt các nội dung nghe 

liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống và hoạt động chuyên môn ; 

KN 2: (Nói) Sử dụng thành thạo tiếng Pháp trong các hoạt động giao tiếp xã hội và 

chuyên môn; có khả năng thuyết trình độc lập tốt hoặc tiến hành thảo luận, biện luận theo 

nhóm; 

KN 3: (Đọc) Thực hiện thành thạo các kỹ thuật đọc để hiểu tường tận nhiều loại văn 

bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học 

thuật; 

KN 4: (Viết) Vận dụng thành thạo kỹ năng viết và các phong cách ngôn ngữ viết khác 

nhau trong các loại hình văn bản thông thường của đời sống hàng ngày cũng như các văn 

bản mang tính chuyên môn; 

KN 5: Phối hợp thuần thục kỹ năng ghi nhớ thông tin thông qua hoạt động nghe và 

đọc và kỹ năng truyền tải thông tin thông qua hoạt động nói và viết; hoàn thiện kỹ năng 

phán đoán, đánh giá tình huống, lựa chọn ngôn từ, kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm đạt 

được các mục đích giao tiếp khác nhau trong các hoạt động nghề nghiệp; 

KN 6: Thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp thuộc chuyên môn được đào tạo; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý thuyết vào hoạt động nghề nghiệp thực 

tiễn; thích nghi tốt với sự đa dạng của môi trường làm việc, đặc biệt trong môi trường giao 

tiếp liên văn hóa; ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề 

nảy sinh trong công việc chuyên môn. 

Kỹ năng chuyên môn bổ trợ 

KN 7: Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác 

định phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể để nắm vững quy luật khách 

quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước; hình thành tư duy duy vật biện chứng logic, có 

hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề cụ thể; hiểu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối 

của Đảng; thực hiện nghiêm túc để đóng góp cho đất nước và sự nghiệp phát triển chung. 

KN 8: Vận dụng những kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, luật thi đấu vào các hoạt động 

thể thao cộng đồng, an ninh quốc phòng. 

KN 9: Sử dụng thành thạo mạng Internet, mạng xã hội và các công cụ tin học như 

phần mềm văn phòng Microsoft Office, phần mềm phục vụ công tác chuyên môn (EView, 

SPSS...). 

Kỹ năng mềm 

KN 10: Quản lý tốt thời gian và nguồn lực cá nhân; giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn 
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ngữ thành thục; trình bày quan điểm và thuyết phục người khác. 

KN 11: Thành thạo kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học, tự đánh giá, tư 

duy độc lập và phản biện; thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường làm việc và bối 

cảnh kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.  

1.3.3. Về Thái độ 

TĐ 1: Có tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; có lòng nhân ái, 

khoan dung, cảm thông, chia sẻ, cởi mở với mọi người; 

TĐ 2: Năng động, nhiệt tình, chủ động, say mê sáng tạo trong công việc và trong 

cuộc sống; có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh và điều kiện, môi trường làm việc; tự 

tin, hiểu rõ năng lực bản thân, kiên trì, nhẫn nại, có tinh thần học hỏi cầu tiến; 

TĐ 3: Tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, 

sẵn sàng theo đuổi đam mê nghề nghiệp, tôn trọng sự khác biệt văn hóa. 

1.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Người học sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Pháp hình 

thành được năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau: 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành Ngôn ngữ Pháp ; có 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề 

chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng 

lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các 

hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình; 

- Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc, với vị trí 

công việc mình đang đảm nhiệm; 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Thể hiện được năng lực tự chủ và ý thức tự chịu trách nhiệm về chuyên môn, 

nghiệp vụ đã được đào tạo. Thể hiện khả năng tự học để nâng cao trình độ về những vấn đề 

lý luận, thực tiễn liên quan đến ngành Ngôn ngữ Pháp và định hướng được đào tạo. 

1.5. Vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Pháp người học có thể 

đảm nhận những công việc như sau: 

Nhóm 1 - Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên: làm việc độc lập với tư 

cách là biên dịch viên hoặc phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương 

thông thường, biên tập viên tại các Nhà xuất bản có xuất bản phẩm dịch từ tiếng Pháp sang 
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tiếng Việt hoặc/và ngược lại, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh 

nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội; 

Nhóm 2 - Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại: làm việc trong văn phòng các công 

ty nước ngoài, công ty liên doanh hoặc công ty Việt Nam; phụ trách các công việc liên 

quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu với các đối tác nước ngoài; tham 

gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế 

hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế; xử lý các công việc đòi hỏi năng lực ngôn ngữ 

tiếng Pháp; 

Nhóm 3 - Giáo viên/Nghiên cứu viên: nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ Pháp để 

làm việc tại các cơ sở đào tạo hoặc viện ngôn ngữ; 

Nhóm 4- Nhân viên ngành du lịch: làm việc tại các đại lý, công ty du lịch – lữ hành 

trong và ngoài nước chuyên tổ chức các chương trình du lịch cho du khách nói tiếng Pháp 

tới tham quan Việt Nam và ngược lại; có thể đảm nhận các vị trí công tác trong ngành du 

lịch như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên kinh doanh, nhân viên điều hành, nhân viên 

chăm sóc khách hàng. 

2. Thời gian đào tạo: 04 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 151 tín chỉ 

4. Điều kiện tốt nghiệp: 

Người học được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:  

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng 151 tín chỉ của CTĐT trình độ đại học 

ngành ngôn ngữ Pháp; 

c) Có thời gian học không quá tổng số thời gian đào tạo chính quy cộng với thời gian 

tối đa 04 kỳ học; 

d) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 điểm trở lên theo 

thang điểm 4 và không có học phần nào có điểm dưới 5,0 theo thang điểm 10; 

đ) Thỏa mãn yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo 

ngôn ngữ Pháp và các điều kiện khác do Hiệu trưởng Nhà trường quy định; 

e) Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và hoàn thành học phần Giáo dục Thể 

chất; 

f) Kết quả rèn luyện toàn khóa đạt loại trung bình trở lên; 

g) Có trình độ ngôn ngữ Pháp đạt bậc 5 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

h) Có trình độ ngoại ngữ 2 tương đương bậc 3 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam; 



 

12 

j) Đáp ứng đủ các điều kiện khác ghi trong Thông báo hàng năm về Kế hoạch tốt 

nghiệp cho người học hệ chính quy của Hiệu trưởng Nhà trường. 

5. Thang điểm:  

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận (theo thang điểm 10) 

của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số 

thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

TT Thang điểm 10 Thang điểm chữ 

1 Từ 9,0 đến 10 A+ 

2 Từ 8,5 đến 8,9 A 

3 Từ 8,0 đến 8,4 B+ 

4 Từ 7,0 đến 7,9 B 

5 Từ 6,0 đến 6,9 C+ 

6 Từ 5,5 đến 5,9 C 

7 Từ 5,0 đến 5,4 D+ 

8 Từ 4,0 đến 4,9 D 

9 Dưới 4,0 F 

Điểm chuyên cần, điểm kiểm tra học phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm 

theo thang điểm 10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Mức điểm chữ của mỗi học phần lại được quy đổi qua điểm số theo thang điểm 4. 

Điểm trung bình chung kỳ học, năm học và điểm trung bình chung tích lũy, được làm tròn 

đến hai chữ số thập phân.  

A+ Tương ứng với 4,0 

A Tương ứng với 3,7 

B+ Tương ứng với 3,5 

B Tương ứng với 3,0 

C+ Tương ứng với 2,5 

C Tương ứng với 2,0 
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D+ Tương ứng với 1,5 

D Tương ứng với 1,0 

F Tương ứng với 0 

6. Cấu trúc chương trình 

Tổng số tín chỉ: 151 tín chỉ (TC) 

6.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 50 TC 

- Bắt buộc: 46 TC 

- Tự chọn: 04 TC 

6.2. Khối kiến thức ngành: 62 TC 

- Bắt buộc: 59 TC 

- Tự chọn: 3 TC 

6.3. Khối kiến thức chuyên ngành: 30 TC 

- Bắt buộc: 24 TC 

- Tự chọn: 06 TC 

6.4. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế khóa luận: 9 TC 

- Thực tập 1: 3 TC 

- Khóa luận hoặc Thực tập 2: 6 TC 

7. Nội dung chương trình đào tạo 

STT Mã học phần Tên học 
phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã 
học phần tiên 

quyết Lý 
thuyế
t 

Thực 
hành 

Tự 
học 

I Khối kiến thức giáo dục đại 
cương 

50 375 420 960 

I.1 Khối kiến thức chung 40 255 360 690   

1.  61PML1ML1 Những 
nguyên lý 
cơ bản của 
CN Mác - 
Lê-nin 1 

2 30 0 60   

2.  61PML1ML2 Những 
nguyên lý 
cơ bản của 

3 45 0 90 61PML1ML1 
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CN Mác - 
Lê-nin 2 

3.  61PML3RCM Đường lối 
CM của 
Đảng 
CSVN 

3 45 0 90 61PML1ML2 

4.  61PML3HC
M 

Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh 

2 30 0 60 61PML1ML2 

5.  61INT1COS Tin học cơ 
sở 

3 15 60 60   

6.  61SFL3FL1 Ngoại ngữ 
2_A1 

3 15 60 60   

7.  61SFL3FL2 Ngoại ngữ 
2_A2 

4 15 90 75  

8.  61SFL3FL3 Ngoại ngữ 
2_1B1 

3 15 60 60  

9.  61SFL3FL4 Ngoại ngữ 
2_2B1 

4 15 90 75  

10.  61FRE1SRS Phương 
pháp học 
tập và 
NCKH 

2 30 0 60  

11.  61PED1PED Giáo dục 
Thể chất 

3 15 75 60  

12.  61NDE1NDS Giáo dục 
Quốc 
phòng-An 
ninh 

8   

I.2 Khối kiến thức cơ sở 
ngành 

10 120 60 270   

I.2.1  Học phần bắt buộc 6 90 0 180   

13.  61VIP2IVL Nhập môn 
Việt ngữ 
học 

2 30 0 60   

14.  61VIP2INL Dẫn luận 
ngôn ngữ 
học 

2 30 0 60   
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15.  61VIP2IVC Cơ sở văn 
hóa Việt 
Nam 

2 30 0 60   

I.2.2 Học phần tự chọn 4 30 60 90   

16.  61VIP2VIP Tiếng Việt 
thực hành 

2 15 30 45   

17.  61VIP2VTS Soạn thảo 
văn bản 
tiếng Việt 

2 15 30 45   

18.  61VIP1HWC Lịch sử văn 
minh thế 
giới 

2 15 30 45   

19.  61VIP2HAS Hà Nội học 2 15 30 45   

II Khối kiến thức ngành 62 420 1020 1320   

II.1 Khối thực hành tiếng (bắt 
buộc) 

46 180 1020 870   

20.  61FRE11A1 Thực hành 
tiếng 1A1 

4 15 90 75   

21.  61FRE11A2 Thực hành 
tiếng 1A2 

4 15 90 75 61FRE11A1 

22.  61FRE12A2 Thực hành 
tiếng 2A2 

4 15 90 75 61FRE11A2 

23.  61FRE11B1 Thực hành 
tiếng 1B1 

4 15 90 75 61FRE12A2 

24.  61FRE22B1 Thực hành 
tiếng 2B1 

4 15 90 75 61FRE11B1 

25.  61FRE23B1 Thực hành 
tiếng 3B1 

4 15 90 75 61FRE22B1 

26.  61FRE21B2 Thực hành 
tiếng 1B2 

4 15 90 75 61FRE23B1 

27.  61FRE22B2 Thực hành 
tiếng 2B2 

4 15 90 75 61FRE21B2 

28.  61FRE23B2 Thực hành 
tiếng 3B2 

3 15 60 60 61FRE22B2 

29.  61FRE31C1 Thực hành 4 15 90 75 61FRE23B2 
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tiếng 1C1 

30.  61FRE32C1 Thực hành 
tiếng 2C1 

4 15 90 75 61FRE31C1 

31.  61FRE43C1 Thực hành 
tiếng 3C1 

3 15 60 60 61FRE32C1 

II.2 Khối kiến thức Ngôn ngữ - 
Văn hóa 

16 240 0 450   

II.2.1 Bắt buộc 13 195 0 360   

32.  61FRE3FFC Văn hóa 
Pháp ngữ 

3 45 0 90 61FRE23B1 

33.  61FRE3LI1 Ngôn ngữ 
học tiếng 
Pháp 1 

3 45 0 90 61FRE23B1 

34.  61FRE3LI2 Ngôn ngữ 
học tiếng 
Pháp 2 

3 45 0 90 61FRE3LI1 

35.  61FRE4FCL Văn học 
Pháp ngữ 

4 60 0 90 61FRE23B2 

II.2.2 Tự chọn 3 45 0 90  

36.  61FRE3ICC Giao tiếp 
liên văn 
hóa 

3 45 0 90 61FRE23B1 

37.  61FRE3DAN Phân tích 
văn bản 

3 45 0 90 61FRE23B1 

38.  61FRE3CLI Ngôn ngữ 
học đối 
chiếu 

3 45 0 90 61FRE23B1 

III Khối kiến thức chuyên 
ngành (Chọn 1 trong 2 
định hướng) 

30         

III.1 Định hướng Biên phiên 
dịch 

30 225 450 720   

III.1.1 Bắt buộc 24 180 360 540   

39.  61FRE3ITI Nhập môn 
Biên-Phiên 
dịch 

2 30 0 60 61FRE22B2 
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40.  61FRE3IP1 Thực hành 
dịch nói 1 

4 30 60 90 61FRE22B2 

41.  61FRE3IP2 Thực hành 
dịch nói 2 

4 30 60 90 61FRE3IP1 

42.  61FRE4IP3 Thực hành 
dịch nói 3 

3 15 60 60 61FRE3IP2 

43.  61FRE3TP1 Thực hành 
dịch viết 1 

4 30 60 90 61FRE22B2 

44.  61FRE3TP2 Thực hành 
dịch viết 2 

4 30 60 90 61FRE3TP1 

45.  61FRE4TP3 Thực hành 
dịch viết 3 

3 15 60 60 61FRE3TP2 

III.1.2 Tự chọn 6 45 90 180   

III.1.2.1 Tự chọn - Phiên dịch 6 45 90 180   

46.  61FRE2GEC Kinh tế đại 
cương 

2 15 30 60 61FRE3ITI 

47.  61FRE4LIR Pháp Luật 
Đại cương 
& Quan hệ 
Quốc tế  

2 15 30 60 61FRE3ITI 

48.  61FRE3SIN Dịch nói có 
văn bản 

2 15 30 60 61FRE3IP1 

49.  61FRE4SCI Mô phỏng 
dịch hội 
thảo 

2 15 30 60 61FRE3IP2 

III.1.2.2 Tự chọn - Biên dịch 6 45 90 180   

50.  61FRE2GEC Kinh tế đại 
cương 

2 15 30 60 61FRE3ITI 

51.  61FRE4LIR Pháp Luật 
Đại cương 
& Quan hệ 
Quốc tế  

2 15 30 60 61FRE3ITI 

52.  61FRE4ITS Lược dịch - 
dịch tổng 
hợp văn 
bản 

2 15 30 60 61FRE3TP1 
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53.  61FRE4TRE Biên dịch 
chuyên 
ngành kinh 
tế 

2 15 30 60 61FRE3TP2 

54.  61FRE4LTR Biên dịch 
chuyên 
ngành luật 

2 15 30 60 61FRE3TP2 

III.2 Định hướng Du lịch 30 255 390 540   

III.2.1 Bắt buộc 24 195 330 420   

55.  61FRE3ITO Nhập môn 
du lịch 

3 15 60 60 61FRE22B2 

56.  61FRE3FT1 Tiếng Pháp 
du lịch 1 

4 30 60 60 61FRE22B2 

57.  61FRE3FT2 Tiếng Pháp 
du lịch 2 

4 30 60 60 61FRE3FT1 

58.  61FRE3TMK Marketing 
du lịch 

3 30 30 60 61FRE3FT1 

59.  61FRE3GTO Địa lý du 
lịch 

3 30 30 60 61FRE3FT1 

60.  61FRE4CTO Văn hóa và 
du lịch 

4 30 60 60 61FRE3FT1 

61.  61FRE4STO Du lịch bền 
vững 

3 30 30 60 61FRE3FT1 

III.2.2 Tự chọn 6 60 60 120  

62.  61FRE4TGS Nghiệp vụ 
hướng dẫn 
du lịch 

3 30 30 60 61FRE3FT1 

63.  61FRE4TOP Điều hành 
du lịch 

3 30 30 60 61FRE3FT1 

64.  61FRE4CTG Giao tiếp 
trong du 
lịch định 
hướng 
nghề HDV 

3 30 30 60 61FRE4TGS 

65.  61FRE4CTS Giao tiếp 
trong du 
lịch định 

3 30 30 60 61FRE4TOP 
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hướng 
nghề nhân 
viên văn 
phòng du 
lịch 

 Thực tập và khóa luận tốt 
nghiệp 

9 0 0 0   

66.  61FRE4IN1 Thực tập 1 
(hoặc chọn 
1 trong số 
các học 
phần tự 
chọn khối 
III) 

3       

67.  61FRE4GPA Khóa luận 6       

68.  61FRE4IN2 Thực tập 2 
(Sinh viên 
không làm 
khoá luận) 

6       

Tổng           

Định hướng Biên phiên dịch 151 1020 1890 3000   

Định hướng Du lịch 151 1050 1830 2820  

8. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

8.1. Điều kiện thực hiện chương trình 

8.1.1 Yêu cầu đối với giảng viên  

- Giảng viên phải có kỹ năng sư phạm và được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ định kỳ.  

- Giảng viên cần tích cực giao lưu trao đổi với các đồng nghiệp, các chuyên gia trong 

và ngoài nước để cập nhật, nâng cao kiến thức và tiếp cận với các phương pháp dạy học 

mới phù hợp với các điều kiện thực tế tại Việt Nam. 

- Giảng viên phải có học vị thạc sỹ trở lên; được hướng dẫn thực hiện chương trình để 

lên kế hoạch, lịch trình giảng dạy, xây dựng và lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy phù 

hợp chương trình. 

- Giảng viên được hướng dẫn thực hiện chương trình để lên kế hoạch, lịch trình giảng 

dạy, xây dựng và lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp chương trình; 

- Giảng viên được tham gia các khóa hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ định kỳ hàng năm; 
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- Giảng viên có khả năng linh hoạt trong áp dụng chương trình, phát hiện, cân nhắc và 

đề nghị điều chỉnh ngay những bất cập trong quá trình giảng dạy; 

- Có phương pháp dạy học hiệu quả, tạo hứng thú cho người học với phương pháp 

dạy học mới, tiên tiến, biết sử dụng các thiết bị dạy học phù hợp, áp dụng ICT trong giảng 

dạy, tạo các hoạt động trong giờ học để tạo hứng thú cho người học. 

8.1.2 Yêu cầu đối với người học 

- Người học có đam mê cũng như quan tâm tới ngôn ngữ và văn hóa Pháp ngữ, có 

hứng thú, yêu thích học tiếng Pháp; 

- Người học có thái độ và tinh thần học tập nghiêm túc để xây dựng kỹ năng giao tiếp 

phù hợp với người nói tiếng Pháp cả về phương diện ngôn ngữ và phương diện văn hóa; 

- Người học luôn có ý thức học hỏi chuyên ngành (dịch/du lịch) để có kiến thức đủ 

phục vụ công việc sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; 

- Người học cần tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến các cuộc thi viết, thi 

nói tiếng Pháp và tìm hiểu văn hóa Pháp ngữ được tổ chức tại Việt Nam; 

- Người học luôn tích cực giao lưu, hợp tác với cộng đồng Pháp ngữ, góp phần thúc 

đẩy thêm mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ. 

8.1.3 Yêu cầu đối với cơ sở vật chất, học liệu giảng dạy 

Lớp học tiếng Pháp có sĩ số tối đa là 30 sinh viên. 

Phòng học phải có các trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy cần thiết và hiện đại. 

Người học và người dạy cần có đầy đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách bài tập và 

sách tham khảo và các học liệu báo chí, tranh ảnh băng đĩa, video cần thiết cho mỗi giờ 

học cụ thể theo đúng chủ điểm, chủ đề, nội dung và mục tiêu chương trình nêu ra. 

8.1.4 Yêu cầu đối với công tác quản lý thực hiện chương trình 

- Cần quản lý dạy học theo đúng thời lượng, nội dung quy định trong chương trình và 

bám sát tài liệu giảng dạy đã được lựa chọn. 

- Cần đánh giá phương pháp đã giảng dạy, Tài liệu giảng dạy; áp dụng để điều chỉnh, 

nâng cao hiệu quả dạy và học. 

- Tổ chức và quản lý công tác đánh giá, kiểm tra theo đúng quy định nêu trong phần 

kiểm tra, đánh giá. 

- Tổ chức nhiều hoạt động với quy mô đa dạng trong quá trình dạy học để phát huy sự 

tích cực chủ động, tự tin, nâng cao sự sáng tạo của người học. 

- Hình thức và nội dung các hoạt động cần có tính đa dạng, thu hút hứng thú và đam 

mê của người học, tạo tính cạnh tranh để cùng phấn đấu, phát triển và nâng cao năng lực.  
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- Ngoài các tài liệu giảng dạy chính cần kết hợp với các tài liệu, nguồn học liệu mới 

đa dạng khác để giúp người học phát triển năng lực theo nhiều hướng tích cực. 

- Khuyến khích người dạy sử dụng các thiết bị và ứng dụng dạy học hiện đại giúp 

người học dễ tiếp thu kiến thức và phát triển được năng lực cá nhân. 

- Các hoạt động đào tạo và dạy học luôn bám theo nội dung chương trình, để giúp 

người học đạt được đúng kiến thức ngôn ngữ và thể hiện được các kỹ năng đề ra trong mục 

tiêu chương trình và chuẩn đầu ra của chương trình. 

- Trong quá trình đào tạo, giờ học trên lớp cần có sự lồng ghép cung cấp không chỉ 

kiến thức mang tính lý thuyết về ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ, văn hóa mà còn cung cấp 

cho người học các phương pháp học tập tiếng Pháp hiệu quả. 

8.2 Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động đào tạo và học tập 

8.2.1 Yêu cầu chung về tổ chức hoạt động đào tạo và học tập 

-Để có thể triển khai tốt chương trình, cần chú ý các yếu tố hết sức quan trọng và cần 

thiết trong suốt quá trình từ xây dựng, thực hiện triển khai chương trình đến đánh giá quá 

trình dạy và học để có những điều chỉnh phù hợp như sau: 

-Luôn lấy người học-chủ thể của hoạt động đào tạo làm trung tâm trong suốt quá trình 

đào tạo; 

-Người dạy đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ và điều chỉnh hoạt động học tập 

của người học; 

-Trong quá trình thực hiện luôn bám sát mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của 

chương trình; 

-Đánh giá năng lực thực tế của người học để có sự điều chỉnh về nội dung, thời lượng 

và phương pháp giảng dạy phù hợp thực tế; 

-Luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả, chất lượng với các thiết bị, học 

liệu giảng dạy phù hợp; 

-Tạo cơ hội cho người học phát triển, củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng - tập 

trung vào thực hành ngôn ngữ tiếng Pháp 

Tạo điều kiện cho người học có cơ hội tiếp cận với các thông tin mới về văn hóa, 

ngôn ngữ và xã hội Pháp ngữ để nâng cao khả năng giao tiếp tự tin, hiểu biết và phát triển 

kỹ năng ngôn ngữ cho người học. 

8.2.2 Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động đào tạo và học tập  

- Chú trọng giảng dạy một cách hệ thống;  

- Tăng cường giao tiếp và tương tác tích cực giữa người dạy và người học, giữa người 

học với nhau; 
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- Tổ chức nhiều hoạt động với quy mô đa dạng trong quá trình học để phát huy sự tích 

cực chủ động, tự tin, nâng cao sự sáng tạo của người học; 

- Hình thức và nội dung các hoạt động cần có tính đa dạng, thu hút hứng thú và đam 

mê của người học, tạo tính cạnh tranh để cùng phấn đấu, phát triển và nâng cao năng lực; 

8.3 Phương thức kiểm tra, đánh giá 

8.3.1 Yêu cầu chung của kiểm tra, đánh giá 

Mục đích của công tác kiểm tra, đánh giá là xác định thành tích và kết quả học tập, 

năng lực của người học trong suốt quá trình đào tạo. Kết quả kiểm tra, đánh giá một cách 

chính xác ở mỗi thời điểm, mỗi cấp độ của người học sẽ là cơ sở để có những điều chỉnh, 

định hướng về mục tiêu, nội dung chương trình, thời lượng, phương pháp giảng dạy, tài 

liệu, giáo trình phù hợp hơn để triển khai chương trình đào tạo hiệu quả. Do đó, công tác 

kiểm tra, đánh giá luôn phải chú trọng tới các yêu cầu sau:  

- Luôn bám sát nội dung và mục tiêu của chương trình đào tạo; 

- Hình thức kiểm tra đánh giá phải gồm cả trắc nghiệm và tự luận;  

- Đánh giá cả trình độ kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ theo mục tiêu đào tạo 

của chương trình đã đề ra; 

- Nội dung, cấu trúc của các bài kiểm tra, đánh giá phải giúp phân loại được các đối 

tượng người học ở các mức độ thang điểm khác nhau; 

- Định dạng bài kiểm tra, đánh giá ngôn ngữ phải bám sát chuẩn đánh giá theo 

KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam;  

- Thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ để đánh giá đầy đủ và chính 

xác kiến thức và năng lực của người học trong cả quá trình học tập. 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được lồng ghép trong giờ học hoặc thông qua các 

nhiệm vụ chuẩn bị và hoàn thành bài tập như: kiểm tra nội dung học ở bài trước, nội dung 

đã được giao chuẩn bị ở nhà; thực hiện bài trên lớp; đánh giá thái độ, tinh thần học tập qua 

mức độ chuyên cần, tham gia xây dựng bài của người học trong quá trình học tập. 

- Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện theo kế hoạch giảng dạy đề ra của năm 

học nhằm đánh giá năng lực đạt được của người học theo mục tiêu đề ra của chương trình 

với các kiến thức tổng hợp cả về ngôn ngữ và kỹ năng. Hình thức kiểm tra đánh giá gồm: 

kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ, viết tiểu luận. 

- Kết quả của các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ và tự luận giúp xác định được trình độ 

đạt được của người học theo chuẩn ở từng trình độ theo mục tiêu đề ra của chương trình. 

- Hoạt động đánh giá phải được thực hiện theo cả định lượng và định tính. Định lượng 

là hình thức chấm điểm còn định tính là nhận xét, xếp loại. 
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- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung, mục tiêu đề ra và bám sát các chủ đề 

định hướng của chương trình đào tạo. 

8.3.2 Gợi ý hình thức đánh giá: 

-Đánh giá thường xuyên bằng cách tính điểm chuyên cần, thái độ, tinh thần học tập, 

xây dựng bài trên lớp, chuẩn bị bài ở nhà với trọng số 10%;  

-Đánh giá giữa học phần: tuỳ theo đặc thù từng môn học có thể sử dụng các hình thức 

đánh giá khác nhau như làm bài tập lớn, bài tập nhóm, thuyết trình hoặc làm bài kiểm tra 

với trọng số 30% - 40%;  

-Đánh giá cuối học phần: tuỳ theo đặc thù từng môn học có thể sử dụng các hình thức 

đánh giá khác nhau như thuyết trình, tiểu luận, bài kiểm tra với trọng số 50% - 60%. 

8.4. Phát triển và lựa chọn sử dụng nguồn tài liệu phục vụ đào tạo và học tập 

8.4.1 Yêu cầu chung về nguồn tài liệu phục vụ đào tạo và học tập 

- Các giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, sách bài tập, tài liệu hướng dẫn 

giáo viên phải là các tài liệu được các cấp thẩm quyền phê duyệt và sử dụng chính thức ở 

các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt phải phù hợp với đặc điểm của người học 

và các điều kiện đào tạo và học tập tại Việt Nam. 

- Nội dung các tài liệu phải bám sát mục tiêu của chương trình, đáp ứng được nhu cầu 

và mục đích học tập ban đầu của người học. 

- Ngoài ra có thể tham khảo các nguồn học liệu đa dạng khác như các bản tin ngắn, 

các đoạn hội thoại tình huống ngắn, các bài luận ngắn, mẩu tin quảng cáo, quảng bá. 

8.4.2 Phát triển và lựa chọn sử dụng các nguồn tài liệu phục vụ đào tạo và học tập 

- Chương trình đào tạo Cử nhân ngôn ngữ Pháp là căn cứ để phát triển hoặc lựa chọn 

các tài liệu giảng dạy và học tập, sách hướng dẫn giáo viên, sách bài tập, sách tham khảo 

v.v... phù hợp với nhu cầu và mục đích đào tạo theo quy định chung của chương trình đào 

tạo. Nội dung của các giáo trình, tài liệu giảng dạy cần đảm bảo đầy đủ các kiến thức, các 

kỹ năng theo đúng mục tiêu đề ra của chương trình đào tạo như: 

- Ngôn ngữ chuẩn; 

- Đảm bảo tính hệ thống của chương trình; 

- Phát huy được các kiến thức cơ bản của ngành học; 

- Giúp người học nâng cao được năng lực các kỹ năng như mô tả ở trên; 

- Nội dung và độ khó của tài liệu giảng dạy phù hợp với đặc điểm, năng lực của người 

học; 

- Đảm bảo yếu tố mang tính giáo dục; 
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- Đảm bảo yếu tố mang tính dân tộc; 

- Đảm bảo yếu tố mang tính giao tiếp. 

- Hệ thống bài tập phải được xây dựng có hệ thống từ dễ đến khó, từ đơn giản đến 

phức tạp, lồng ghép các hoạt động độc lập và hoạt động tập thể để người học có thể vận 

dụng kiến thức lý thuyết đã học vào thực hành giao tiếp.  

 HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên, đóng dấu) 
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MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT 

                        
  

          
MỤC TIÊU 

CHUẨN ĐẦU RA 
Vị trí 

việc làm 

  Kiến thức Kỹ năng Thái độ   

                                   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 11a 10b 11b 12 13 1 2 3 4 5a 6a 5b 6b 7 8 9 10 11 1 2 3 1 2 3 4 

MT1               x x x x x x x x x x x x               x x   x   x x x x 

MT2           x x             x       x x               x x   x   x x   x 

MT3       x                   x   x x x x               x x x x   x x x x 

MT4           x x x x x x x x x x x x x x x x x x       x x   x x x x   x 

MT5         x                                         x     x x x x x x x 

MT6               x x x x x x x x x x x x                 

  
  x x x x x x 

x 

MT7                   x x x x x x         x x x x       x x   x x x x x x 

MT8 x x x                                         x x       x   x x x x x 
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MA TRẬN QUAN HỆ GIỮA CĐR VÀ CÁC HỌC PHẦN TRONG CTĐT 
 

TT Mã học phần 
Tên học 

phần 

CHUẨN ĐẦU RA 
 

 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ  

  Chuẩn đầu ra   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 11a 11b  12 13 1 2 3 4 5a 6a 5b 6b 7 8 9 10 11 1 2 3  

I 
Khối kiến 
thức giáo dục 
đại cương 

                                                                 

1 61PML1PML1 

Những 
nguyên lý 
cơ bản của 
CN Mác - 
Lê-nin 1 

x                                             x         x      

2 61PML1PML2 

Những 
nguyên lý 
cơ bản của 
CN Mác - 
Lê-nin 2 

x                                             x         x      

3 61PML3RCM 

Đường lối 
cách mạng 
của Đảng 
CSVN 

x                                             x         x      

4 61PML3HCM 
Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh 

x                                             x         x      

5 61INT1COS 
Tin học cơ 
sở 

        x                                         x     x      

6 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 
2_1A1 

                                                      x x      

7 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 
2_1A2 

                                                      x x      

8 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 
2_1B1 

              x                                     x x x      

9 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 
2_2B1 

      x       x                                     x x x      
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10 61FRE1SRS 

Phương 
pháp học 
tập và 
nghiên cứu 
khoa học  

                  x x x x             x x x x           x x x  

11 61PED1PED 
Giáo dục 
Thể chất* 

  x                                             x       x      

12 61PED1NDS 
Giáo dục 
Quốc 
phòng* 

    x                                           x       x      

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

II.1 Khối kiến thức cơ sở ngành  

  Bắt buộc                                                                  

13 61VIP2IVL 
Nhập môn 
Việt ngữ 
học 

            x                       x                     x    

14 61VIP2INL 
Dẫn luận 
ngôn ngữ 
học 

            x                       x                     x    

15 61VIP2IVC 
Cơ sở văn 
hóa Việt 
Nam 

          x                               x               x    

  Tự chọn                                                                  

16 61VIP2VIU 
Tiếng Việt 
thực hành 

            x                       x                     x    

17 61VIP2VTS 
Soạn thảo 
văn bản 
tiếng Việt 

            x                       x                     x    

18 61VIP2HWC 
Lịch sử 
văn minh 
thế giới 

          x                               x               x    

19 61VIP2HAS 
Hà Nội 
học 

          x                               x               x    

II.2 Khối kiến thức ngành  

II.2.1 Khối kiến thức tiếng   

20 61FRE11A1 
Thực hành 
tiếng 1A1 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

21 61FRE11A2 
Thực hành 
tiếng 1A2 

         x     x               x x x x             x x   x x x  
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22 61FRE12A2 
Thực hành 
tiếng 2A2 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

23 61FRE11B1 
Thực hành 
tiếng 1B1 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

24 61FRE22B1 
Thực hành 
tiếng 2B1 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

25 61FRE23B1 
Thực hành 
tiếng 3B1 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

26 61FRE21B2 
Thực hành 
tiếng 1B2 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

27 61FRE22B2 
Thực hành 
tiếng 2B2 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

28 61FRE23B2 
Thực hành 
tiếng 3B2 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

29 61FRE31C1 
Thực hành 
tiếng 1C1 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

30 61FRE32C1 
Thực hành 
tiếng 2C1 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

31 61FRE43C1 
Thực hành 
tiếng 3C1 

         x     x               x x x x             x x   x x x  

II.2.2 Khối kiến thức Ngôn ngữ-Văn hóa  

Bắt 
buộc 

                                                                   

32 61FRE3FFC 
Văn hóa 
Pháp ngữ 

                x                       x   x           x x x  

33 61FRE3LI1 
Ngôn ngữ 
học tiếng 
Pháp 1 

            x x x   x   x     x x x x x x x x     x x x   x x  

34 61FRE3LI2 
Ngôn ngữ 
học tiếng 
Pháp 2 

            x x x   x   x     x x x x x x x x     x x x   x x  

35 61FRE4LIT 
Văn học 
Pháp ngữ 

                x                       x   x           x x x  

                                                                     

36 61FRE3ICC 
Giao tiếp 
liên văn 
hóa 

          x     x   x x x     x x x x x x   x     x x x x x x  
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37 61FRE3DAN 
Phân tích 
văn bản 

            x   x   x   x     x x x x x x   x     x x x   x x  

38 61FRE3CLI 
Ngôn ngữ 
học đối 
chiếu 

        x       x   x                             x x x   x x  

II.3 Khối kiến thức Chuyên ngành  

Định hướng Biên phiên dịch  

39 61FRE3ITI 
Nhập môn 
Biên-Phiên 
dịch 

              x   x x         x x     x x           x x   x x  

40 61FRE3IP1 
Thực hành 
dịch nói 1 

              x   x x         x x x   x x           x x   x x  

41 61FRE3IP2 
Thực hành 
dịch nói 2               x   x x         x x x x x x           x x   x x  

42 61FRE4IP3 
Thực hành 
dịch nói 3 

              x   x x         x x x x x x         x x x   x x  

43 61FRE3TP1 
Thực hành 
dịch viết 1 

              x   x x         x x x   x x           x x   x x  

44 61FRE3TP2 
Thực hành 
dịch viết 2 

              x   x x         x x x x x x           x x   x x  

45 61FRE4TP3 
Thực hành 
dịch viết 3 

              x   x x         x x x x x x         x x x   x x  

Tự chọn  

    
Tự chọn 
phiên dịch 

                                                               

46 61FRE2GEC 
Kinh tế đại 
cương 

              x   x x         x x x x x             x x   x x  

47 61FRE4LIR 

Pháp luật 
Đại cương 
& Quan hệ 
Quốc tế  

              x   x x         x x x x x             x x   x x  

48 61FRE3SIN 
Dịch nói 
có văn bản 

              x   x x         x x x x x x           x x   x x  

49 61FRE4SCI 
Mô phỏng 
dịch hội 
thảo 

              x   x x         x x x x x x           x x   x x  
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Tự chọn 
Biên dịch 

                                                               

50 61FRE2GEC 
Kinh tế đại 
cương 

              x   x x         x x x x x             x x   x x  

51 61FRE4LIR 

Pháp Luật 
Đại cương 
& Quan hệ 
Quốc tế  

              x   x x         x x x x x             x x   x x  

52 61FRE4ITS 

Lược dịch 
- dịch tổng 
hợp văn 
bản 

              x   x x         x x x x x x           x x   x x  

53 61FRE4TRE 

Biên dịch 
chuyên 
ngành kinh 
tế 

              x   x x         x x x x x x           x x   x x  

54 61FRE4LTR 
Biên dịch 
chuyên 
ngành luật 

              x   x x         x x x x x x           x x   x x  

Định hướng Du lịch  

Bắt 
buộc 

                                                                   

55 61FRE3ITO 
Nhập môn 
du lịch 

              x       x x     x x x x     x x                  

56 61FRE3FT1 
Tiếng 
Pháp du 
lịch 1 

              x       x x     x x x x     x       x x x x x x  

57 61FRE3FT2 
Tiếng 
Pháp du 
lịch 2 

              x       x x     x x x x     x       x x x x x x  

58 61FRE3TMK 
Marketing 
du lịch 

              x       x x     x x x x     x       x x x x x x  

59 61FRE3GTO 
Địa lý du 
lịch 

              x       x x     x x x x     x       x x x x x x  

60 61FRE4CTO 
Văn hóa 
và du lịch 

              x       x x     x x x x     x x     x x x x x x  
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61 61FRE4STO 
Du lịch 
bền vững 

              x       x x     x x x x     x       x x x x x x  

Tự 
chọn 

                                                                   

62 61FRE4TGS 
Nghiệp vụ 
hướng dẫn 
du lịch 

           x   x       x x x   x x x x     x x     x x x   x x  

63 61FRE4TOP 
Điều hành 
du lịch 

              x       x x x   x x x x     x       x x x   x x  

64 61FRE4CTG 

Giao tiếp 
trong du 
lịch định 
hướng 
nghề 
hướng dẫn 
viên 

              x       x x     x x x x     x x     x x x x x x  

65 61FRE4TGS 

Giao tiếp 
trong du 
lịch định 
hướng 
nghề nhân 
viên văn 
phòng  

              x       x x     x x x x     x x     x x x   x x  

III Kiến tập/Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp  

66 61FRE4PRA 
Kiến tập/ 
Practicum               x       x x x x x x x x x   x x     x x x x x x  

67 61FRE4INT 
Thực tập / 
Internship 

              x       x x x x x x x x x   x x     x x x x x x  

68 61FRE4GPA 

Khóa luận 
tốt nghiệp 
/ 
Graduation 
Paper 

              x       x x x x x x x x x   x x     x x x x x x  

 




