
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Số:      /QĐ-ĐHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 28  tháng 8 năm  2019 

 

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 2755/QĐ-ĐHNN, ngày 25/12/2018 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; 

Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lí luận chính trị; 

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/7/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội về việc ban hành danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung và Công văn số 

2159/ĐHQGHN-ĐT ngày 11/7/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn điều chỉnh 

chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Khoa học-Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN tại 

phiên họp thường kì ngày 27/8/2019; 

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 Đức; 

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

6. 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 Anh; 

7. 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 Pháp; 

8. 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; 



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 Đức; 

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 Nga; 

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

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

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

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

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

Điều 2. Các chương trình đào tạo kể trên áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


