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Hòa vào các hoạt động khoa học sôi nỗi đang diễn ra tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) 
để chuẩn bị cho chương trình đào tạo tiến tiến cũng như cho mục tiêu phát triển trường theo định 
hướng đại học nghiên cứu, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TẠI UEH: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN. Mục đích 
của hội thảo là đánh giá lại chương trình đào tạo đang thực hiện và đưa ra những định hướng xây 
dựng một chương trình đào tạo mới phục vụ cho các chương trình tiên tiến. Hội thảo cũng là dịp 
để giảng viên trong khoa giới thiệu với đồng nghiệp mình những ý tưởng và giải pháp nâng cao 
hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tại UEH. 

Kỷ yếu hội thảo năm nay có số lượng bài tham gia rất lớn: 33 bài. Điều đáng mừng không phải là 
số lượng mà chính là chất lượng của bài viết đã được nâng lên rất nhiều qua cách thực hiện các 
công đoạn nghiên cứu thật công phu và qua những giải pháp đề xuất có đầy đủ cơ sở khoa học. 
Nhiều tác giả đã thể hiện sự tâm huyết đối với vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo của khoa của 
trường bằng những ý kiến đóng góp thẳng thắn, phân tích những hạn chế, thiếu sót của những 
thành tố trong chương trình đào tạo như: giáo trình tài liệu, phương pháp đánh giá, cách tổ chức 
thực hiện chương trình...  

Năm học 2014 sắp khép lại với các nhiều sự kiện đáng ghi nhớ đối với khoa Ngoại ngữ kinh tế. 
Sau một quá trình phấn đấu và nỗ lực bền bỉ trong mọi mặt hoạt động công tác của tập thể giảng 
viên, từ một ban chuyên môn đơn vị chúng ta đã được nâng cấp thành khoa đào tạo. Trong năm 
học này, khoa cũng chứng kiến sự khởi sắc trong hoạt động khoa học. Các buổi sinh hoạt học 
thuật được tổ chức hàng tháng đã đóng góp cho công tác chuyên môn của khoa nhiều sáng kiến 
và giải pháp thật sự hữu ích. Và, hội thảo này cũng được xem như một tổng kết các hoạt động 
khoa học, những trăn trở và suy nghĩ tìm tòi để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong 
suốt một năm.  

Cuốn kỷ yếu gồm 2 phần: Phần I gồm các bài viết với nội dung đánh giá và đề xuất cải tiến 
chương trình đào tạo, giáo trình tài liệu, phương pháp kiểm tra…; Phần II với nội dung trao đổi 
học thuật và đề xuất những giải pháp cụ thể cho các hoạt động dạy và học tiếng Anh tại UEH.  

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã đóng góp bài viết cho kỷ yếu cũng như các ý kiến 
thảo luận cho những vấn đề được nêu lên tại hội thảo. Xin cám ơn các thành viên trong ban tổ 
chức đã làm việc hết sức trách nhiệm trong công tác tổ chức hội thảo và trong công tác chuẩn bị 
để cho ra mắt cuốn kỷ yếu này. 
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