
Tại sao phải học ngoại ngữ?

Trình độ

chuyên môn

Kĩ năng mềm Năng lực sử dụng

ngoại ngữ

Có việc làm tốt tại công ty

nước ngoài, môi trường làm

việc chuyên nghiệp, mức

lương cao, cơ hội thăng

tiến,…



LỢI ÍCH HỌC TIẾNG NHẬT

Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai trong số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam, với 4.190 đự án đầu tư và khoảng

trên 400 công ty Nhật tại Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm tại công ty Nhật là rất tiềm năng.

Vì vậy, Sinh viên sau khi tốt nghiệp, ngoài bằng cấp chuyên môn, có năng lực sử dụng ngoại ngữ Tiếng Nhật tốt (đạt

trình độ N1,2,3,4) sẽ có những cơ hội sau:

Các vị trí việc làm tốt, mức

lương cao, có cơ hội

thăng tiến,…tại các công

ty của Nhật Bản tại Việt

Nam như: Công ty Honda, 

Toyota , Motor , Mitsubushi

Motor, Yamaha Motor , 

Panasonic Việt Nam, …

Cơ hội việc làm01

+ Lợi thế khi xin xét học 

bổng du học. Tiết kiệm chi 

phí, thời gian trong quá

trình du học tại Nhật Bản.

+ Lợi thế khi xin xuất khẩu

và làm việc tại các công ty

ở Nhật Bản

Cơ hội du học, xuất

khẩu lao động chất

lượng cao

02

Chính phủ Nhật đã ban
hành các Luật và hướng
dẫn về quy định nhập cư
dành cho các lao động
chuyên môn và tay nghề
cao, là cơ hội tốt cho SV
được sinh sống lâu dài tại
Nhật Bản và hưởng mọi
quyền lợi như người Nhật

Cơ hội làm việc và

định cư tại Nhật Bản03



LỢI ÍCH HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC
Hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân sự tiếng Trung có trình độ đang rất khan hiếm. Đặc biệt nguồn nhân sự về

các lĩnh vực cơ khí, ô tô, điện, điện tử, may mặc, QTKD, kế toán,… Vì vậy, SV có năng lực sử dụng ngoại

ngữ tiếng Trung tốt (trình độ HSK 3,4,5) sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi khi tuyển dụng và làm việc tại các

tập đoàn, công ty lớn của Trung Quốc, Đài Loan tại Việt Nam và nước bản địa.

Ngoài đánh giá về năng lực chuyên môn, Hầu hết các Nhà tuyển dụng là các công ty, tập đoàn lớn

của Trung Quốc, Đài Loan như: Foxcomn, AAC, Fubon, Compal,... luôn ưu tiên những ứng viên có

khả năng giao tiếp tiếng Trung tốt.
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Có cơ hội được Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải- Foxcomn (là đối tác chiến lược của Nhà trường) sẽ

ưu tiên tuyển dụng vào các lớp kỹ sư chuyên ban, kỹ sư tài năng, cung cấp học bổng, chi trả toàn bộ học phí

trong 02 năm cuối để bồi dưỡng cán bộ nguồn cho tập đoàn ngay khi bạn là sinh viên năm thứ 2, thứ 3 của

Trường. Thực tập tại tập đoàn, SV được hưởng lương như nhân viên của tập đoàn, có cơ hội thăng

tiến trong công việc.

02

Có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, lao động xuất khẩu chất lượng cao tại Trung Quốc, Đài Loan.03



LỢI ÍCH HỌC TIẾNG HÀN QUỐC
Hàn Quốc luôn dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, với sự góp mặt của hầu hết các tập đoàn lớn của Hàn

Quốc, đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển chính thức, thứ ba về hợp tác thương mại, du lịch với Việt Nam. Việt Nam cũng là đối

tác thương mại thứ tư của Hàn Quốc với kim ngạch 2020 ước đạt 66 tỷ USD (chiếm 40% tổng kim ngạch ASEAN-Hàn Quốc).

Hai nước đang đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2022. Hợp tác trong các lĩnh

vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch… cũng phát triển hết sức mạnh mẽ. Trình độ năng lực tiếng Hàn

cần đạt được là TOPIK 3,4,5.

Khoảng 8000 doanh nghiệp lớn và nhỏ Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam, khoảng 150.000 người Hàn đang cư trú tại Việt Nam,

tất cả các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang và tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, có thể kể đến Samsung, LG, Lotte, Huyndai, Kia,

Daewoo, Hanhwa, Posco... Chính vì vậy, nếu SV có năng lực giao tiếp tiếng Hàn cơ bản sẽ được ưu tiên tuyển dụng và làm

việc tại công ty Hàn Quốc với mức lương hấp dẫn.

01

Cơ hội làm việc tốt, cơ hội thăng tiến, mức lương cao (khoảng 700-1000 USD/ tháng. )02

Có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, lao động xuất khẩu chất lượng cao tại Hàn Quốc03



LỢI ÍCH HỌC TIẾNG ANH
Hiện nay ngoài bằng cấp và kinh nghiệm thì tiếng Anh đã trở thành tiêu chí tuyển dụng của một số doanh nghiệp dành cho ứng

viên. Ngoài ra cho dù không bắt buộc thì cũng có sự ưu tiên nhất định dành cho những ứng viên có vốn tiếng Anh tốt hơn so

với những người còn lại. Trình độ năng lực tiếng Anh cần đạt được tối thiểu là bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

của Việt Nam (hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS, TOEFL, TOEIC,…)

Biết tiếng Anh, nắm ưu thế từ vòng phỏng vấn

Tham gia phỏng vấn, trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng bằng tiếng Anh, được ưu tiên tuyển chọn và bố trí việc

làm trong khi những ứng viên khác không được chọn dù có kinh nghiệm làm việc hơn, nhưng vốn tiếng Anh

hạn chế.
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Cơ hội làm việc tại các công ty quốc tế với mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc

chuyên nghiệp, cơ hội đi nước ngoài, …02

Có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, lao động xuất khẩu chất lượng cao tại nước ngoài03



Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại

ngữ quốc tế (nếu có)

+ Nếu SV có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

(tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn) thì ghi rõ thông

tin: Tên chứng chỉ, Kết quả và ngày cấp ghi

trên chứng chỉ vào biểu mẫu đăng ký.

+ Gửi bản sao chứng chỉ photo công chứng về 

Khoa Ngoại ngữ qua bưu điện theo địa chỉ: 

Khoa ngoại ngữ - Trường ĐH Công nghiệp 

Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, P.Minh Khai

, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

để Khoa xác minh và xem xét miễn học một số 

học phần theo qui định.

Đăng ký nộp

chứng chỉ

ngoại ngữ

quốc tế



Đăng ký chọn học ngoại ngữ

khác thay thế tiếng Anh

Đăng ký chọn

học ngoại ngữ

thay thế

tiếng Anh

+ Nhằm đáp ứng nguyện vọng học ngoại ngữ 

được đa dạng, phù hợp với nhu cầu cá nhân của 

mỗi SV, Năm học 2021-2022, Khoa Ngoại ngữ 

triển khai áp dụng giảng dạy các học phần ngoại 

ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng 

Nhật) cho sinh viên hệ ĐH-K16.

+ Hiện tại, Nhà trường và Khoa Ngoại ngữ đang 

mặc định các sinh viên hệ ĐH-K16 học ngoại ngữ 

là tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu SV nào có nguyện 

vọng đăng ký học ngoại ngữ khác thay thế 

tiếng Anh (là tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng 

Trung Quốc) phù hợp với năng lực, sở thích cá 

nhân thì đăng ký và điền đầy đủ các thông tin theo 

biểu mẫu.



Đăng ký tham gia các lớp ngoại khóa

theo nhu cầu
Đăng ký tham

gia các lớp

ngoại khóa
+ Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học ngoại ngữ 

được đa dạng, phù hợp với nhu cầu cá nhân của mỗi 

SV, Khoa Ngoại ngữ tổ chức mở các lớp ngoại ngữ

(ngoại khóa) với nhiều trình độ khác nhau với mục đích

củng cố kiến thức cơ bản, nâng cao trình độ năng lực

ngoại ngữ cho sinh viên trong toàn trường.

+ Thời gian khai giảng các lớp ngoại khóa từ: 

18/10/2021

+ Sinh viên đăng ký qua biểu mẫu







HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

Đăng ký nộp

chứng chỉ

ngoại ngữ

quốc tế

GV gửi link đăng ký qua biểu mẫu

google form trực tiếp cho SV các

lớp ngay buổi học ngoại ngữ đầu

tiên theo TKB của lớp:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnWECNaK0r_

kAikFkZzwhkj_VAg2VRqbEoemOO1l2OuxvtaQ/viewform

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: hết ngày

9/10/2021

Đăng ký chọn

học ngoại

ngữ thay thế

tiếng Anh

Đăng ký tham

gia các lớp

ngoại khóa


