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QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học điều chỉnh 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc 

gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy 

chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN, ngày 09/3/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHNN về 

việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ; 

Căn cứ Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội 

ban hành theo Quyết định số 1111/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/4/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/9/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội về việc ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường đại học thành viên thẩm định và ban hành các 

chương trình đào tạo điều chỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 18 chương trình đào tạo trình độ đại học của 

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN: 

1. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh; 

2. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Nga; 

3. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Pháp;  

4. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; 

5. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Đức; 

6. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Nhật;  

7. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Hàn;  

8. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Ả rập; 

9. Chương trình đào tạo chất lượng cao thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất 

lượng đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; 

10. Chương trình đào tạo chất lượng cao thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất 

lượng đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngành Ngôn ngữ Nhật; 

11. Chương trình đào tạo chất lượng cao thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất 

lượng đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngành Ngôn ngữ Hàn; 

12. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh;  

13. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Pháp; 



14. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc; 

15. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Đức; 

16. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Nhật;  

17. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Hàn;  

18. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Sư phạm Tiếng Anh. 

Điều 2. Các chương trình đào tạo kể trên áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018.  

Điều 3. Trưởng các phòng chức năng, trưởng các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3; 

- Lưu: HCTH, ĐT, KN10. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


