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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

ANH VĂN THƯƠNG MẠI 
 

Tên chương trình:           CTĐT Cử nhân Cao đẳng  Anh văn Thương mại 

Trình độ đào tạo:       Cao đẳng 

 Ngành đào tạo:           Tiếng Anh 

Mã ngành đào tạo:      

Loại hình đào tạo:      Chính quy 

(Ban hành tại Quyết định số 59/QĐ-CDS ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi) 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

 Mục tiêu tổng quát  

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân có trình độ Cao đẳng tiếng Anh, chuyên 

ngành thương mại, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, có 

sức khoẻ tốt và có khả năng về chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để có thể đảm nhận 

nhiệm vụ tại các công ty, xí nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có sử 

dụng tiếng Anh. 

 Mục tiêu cụ thể  

- Sinh viên nắm vững kiến thức chung về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc rèn luyện phẩm chất 

chính trị của cử nhân cao đẳng. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ 

vựng), kiến thức sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh. 

- Người học hình thành kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Kết thúc chương trình 

học viên có khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) để 

phục vụ mục đích nghề nghiệp kinh doanh của mình. 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có đủ trình độ làm việc trong 

các lĩnh vực với chuyên môn tiếng Anh thương mại: Nhân viên văn phòng, tổng 

vụ, trợ lý giám đốc, nhân viên marketing, nhân viên dịch vụ khách hàng. 
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2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

I Khối kiến thức chung 37   

1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin 
8 CTK 

2 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
4 CTK 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CTK 

4 Ngoại ngữ II 11  

5 Tin học văn phòng 5  

6 Giáo dục Thể chất 3 CTK 

7 Giáo dục Quốc phòng 3 CTK 

II Kkối kiến thức cơ bản của nhóm  ngành 34   

1 Cơ sở ngôn ngữ học 3  

2 Ngôn ngữ học 5  

3 Tiếng Việt thực hành 3  

4 Tiếng Anh cơ sở 23  

III Khối kiến thức chuyên ngành 57   

1 Tiếng Anh chuyên ngành 35   

2 Biên dịch 8   

3 Phiên dịch 4  

4 Kinh tế học đại cương 4   

5 Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 3   

6 Marketing căn bản 3   

IV Nhóm kiến thức bổ trợ ngành 15   

1 Nguyên lý kế toán 4   

2 Kỹ năng và quản trị bán hàng 3   

3 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3   

4 Luật thương mại 3   

5 Quản trị hành chính văn phòng 2   

V Thực tập  5   

VI Thi tốt nghiệp 6  

 TỔNG CỘNG 154  

 

 HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
ThS. Lưu Phước Dũng 
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