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ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN PHỤC 
VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN TIẾN TẠI UEH 
 

ThS Võ Đình Phước 
1. Giới thiệu 
Năm 2016, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) sẽ bắt đầu áp dụng chương trình tiến tiến 
để giảng dạy cho các khóa đại học chính quy. Đây là một bước đi đột phá nhằm nâng cao vị thế 
của nhà trường cũng như đem lại lợi ích thiết thực cho người học. Sự thay đổi chiến lược này đòi 
hỏi một sự chuẩn bị chu đáo từ các khoa đào tạo cũng như các đơn vị quản trị nhà trường, đặc 
biệt trong khâu phát triển các chương trình đào tạo. Hòa vào sự chuẩn bị khẩn trương và hết sức 
trách nhiệm của các đơn vị trong trường, khoa Ngoại ngữ kinh tế đang rà soát lại các chương 
trình đào tạo của mình và hướng tới xây dựng một chương trình đào tạo mới phục vụ cho các 
chương trình tiên tiến. Mục tiêu tổng thể cũng là “đơn đặt hàng” từ lãnh đạo nhà trường là 
chương trình tiếng Anh phải giúp người học có thể giao tiếp được trong môi trường học thuật và 
môi trường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Với mục tiêu như thế thì mô hình tiếng Anh chuyên 
ngành (ESP) sẽ là một lựa chọn ưu tiên. Nhưng khi áp dụng mô hình này thì cần phải giải quyết 
những khó khăn và thách thức nào. Bài viết này sẽ tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn 
của các chương trình tiếng Anh,  trên cơ sở đó sẽ đề xuất những định hướng xây dựng và áp 
dụng một chương trình tiếng Anh mới cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo tiên tiến.  
Bài viết gồm 3 phần chính. Phần 1 tổng quan các lý thuyết về chương trình tiếng Anh, đặc biệt 
tiếng Anh chuyên ngành và các thành tố có liên quan; Phần 2 giới thiệu các chương trình tiếng 
Anh đã và đang thực hiện tại UEH; và Phần 3 của bài viết sẽ có những phân tích ngữ cảnh 
(situational analysis) và đề xuất những nội dung định hướng cho việc xây dựng một chương trình 
tiếng Anh không chuyên mới. 
2. Tổng quan lý thuyết về chương trình tiếng Anh 
Một trong những quyết định quan trọng trong việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh là lựa chọn 
chương trình phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của người học. Lịch sử phát triển của việc dạy 
tiếng (language teaching) đã chứng kiến sự ra đời và phát triển của nhiều loại chương trình giảng 
dạy với nhiều mục đích (purposes) khác nhau.  

2.1 Tiếng Anh tổng quát (EGP) và tiếng Anh chuyên ngành (ESP) 
Có lẽ hầu hết người học tiếng Anh đều bắt đầu học ngôn ngữ này với một hay nhiều mục đích 
khác nhau và phần lớn đều bắt đầu với chương trình tiếng Anh tổng quát (English for General 
Purposes – EGP). Đó là chương trình tiếng Anh được giảng dạy ở bậc trung học mà mục đích 
của người học là “school exams” (Jordan,1997)  hoặc dành cho các đối tượng người học có nhu 
cầu giao tiếp đơn giản với các chủ đề sinh hoạt thường nhật (everyday topics). Chương trình này 
còn có một cái tên hết sức ngộ nghĩnh “TENOR - Teaching of English for No Obvious Reason” 
(Dạy tiếng Anh không có mục tiêu rõ ràng). Abbott (1981) người đưa ra thuật ngữ này giải thích: 

“Hầu hết người học tiếng Anh trên thế giới là học sinh…họ đều quá trẻ hoặc quá xa lạ với các giao 
tiếp thực bằng tiếng Anh để có được những nhu cầu rõ ràng. 

Jordan (1997:6) trích dẫn từ Abbott (1981)  
Từ những năm 1960, trên thế giới đã bắt đầu xuất hiện các chương trình dạy tiếng Anh được 
thiết kế theo nhu cầu riêng biệt của từng đối tượng người học và thuật ngữ Tiếng Anh chuyên 
ngành (English for Specific Purposes –ESP) ra đời từ đó. Hiện nay, do nhu cầu trao đổi về khoa 
học, kỹ thuật và kinh tế trên bình diện quốc tế thông qua việc sử dụng tiếng Anh như một ngôn 
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ngữ giao tiếp chính và nhờ vào thành quả của cuộc cách mạng trong ngành ngôn ngữ học 
(linguistics) cùng với khuynh hướng giáo dục lấy người học làm trung tâm (Hutchinson & 
Waters, 1987), ESP đã có những bước phát triển mạnh mẽ và là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của 
rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà sự phạm và các chuyên gia biên soạn tài liệu giảng dạy.  
Theo Strevens (1980) ESP là chương trình giảng dạy được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đặc 
biệt có liên quan đến các nội dung về nghề nghiệp hoặc ngành học của người học và với kiến 
thức và các kỹ năng ngôn ngữ có liên quan đến nội dung đó. Dudley-Evans & St. John (1998) bổ 
sung thêm những đặc điểm đáng chú ý của ESP như: (i) trong một số tình huống, phương pháp 
giảng dạy của ESP sẽ khác với GE; (ii) khóa học ESP chỉ dành cho học viên trưởng thành (adult 
learners) đang hay chuẩn bị học đại học, đang đi làm hoặc chuẩn bị đi làm và (iii) đối tượng 
người học này thường phải có trình độ tiếng Anh từ trung cấp trở lên. 
Trong quá trình phát triển của mình, ESP được phân chia thành nhiều nhánh khác nhau để đáp 
ứng với các nhu cầu khác nhau của người học. Hutchinson & Waters (1987) phân loại các 
chương trình học tiếng Anh “theo mục đích (purposes)” bằng sơ đồ cây sau đây:   
 

 
Hình 1: Mô hình của các chương trình tiếng Anh (Hutchinson and Waters, 1987: 17) 
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Với sơ đồ trên, ta thấy ESP có 03 phân nhánh: Tiếng Anh Khoa học và Kỹ thuật (English for 
Science and Technology), Tiếng Anh Thương mại và Kinh tế (English for Business and 
Economy), và Tiếng Anh Khoa học xã hội (English for Social Studies). Jordan (1997) tổng hợp 
cách phân loại của Dudley-Evans & St. John (1991) bằng một sơ đồ khác:  
 

 
Hình 2: Sơ đồ phân loại các chương trình tiếng Anh  

R. R. Jordan (1997:5)  
Sơ đồ trên mô tả các chương trình tiếng Anh một cách khá đầy đủ với nội dung và các ví dụ cụ 
thể. Hiện nay cách phân loại này được hầu hết các chuyên gia và nhà nghiên cứu ESP sử dụng. 
Trong sơ đồ này, ESP bao gồm 2 nhánh chính: English for Occupational Purposes - EOP (tiếng 
Anh cho các mục đích nghề nghiệp) và English for Academic Purposes - EAP (tiếng Anh học 
thuật). EAP lại có hai phân nhánh là ESAP (Tiếng Anh học thuật chuyên ngành) và EGAP 
(Tiếng Anh học thuật tổng quát)1.  
 
                                                
1 Với cách phân loại này, cách Việt hóa thuật ngữ  ESP là “Tiếng Anh chuyên ngành” có lẽ không phù hợp và dễ 
gây hiểu nhầm. Các môn học như Tiếng Anh chuyên ngành X, Y, Z… đang được giảng dạy tại các trường đại học ở 
Việt Nam phải được gọi chính xác là ESAP chứ không phải là ESP. Nhà xuất bản Garnet Education đã sử dụng 
thuật ngữ ESAP cho một loạt sách mới ấn hành như: English for Economics, English for Law, English for 
Linguistics…. 
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2.2 ESAP vs EGAP 
Theo Jordan (1997) ESAP là ngôn ngữ tiếng Anh cần cho một ngành học như y hoặc luật học 
Nội dung của nó bao gồm cấu trúc ngôn ngữ, từ vựng, thuật ngữ và các kỹ năng đặc thù cần thiết 
cho quá trình học ngành học đó. Còn EGAP được Jordan (1997) mô tả như những “kỹ năng học 
tập” (study skills) bao gồm nghe hiểu bài giảng, ghi chép, viết các văn bản học thuật, đọc để 
nghiên cứu, tham gia vào các cuộc thảo luận hay tìm kiếm nguồn tài liệu tham khảo. Sơ đồ sau 
đây mô tả sự khác biệt này: 

 

 
Hình 3: Sự khác biệt giữa ESAP nà EGAP, Jordan (1997:250) 

Theo Sabariah & Rafik-Galea (2005) khác với ESAP, ở EGAP kết quả học tập của sinh viên tốt 
hay kém không lệ thuộc vào chủ đề có liên quan đến môn học. Dudley-Evans & St. John (1998) 
cho rằng sự khác biệt giữa ESAP và EGAP ở chỗ khóa học ESAP tập trung vào các bài tập 
chuyên môn mang tính thực tế mà sinh viên phải hoàn thành, còn EGAP thì lựa chọn các bài tập 
có nội dung tổng quát hơn. 

2.3 Tiếng Anh thương mại (Business English-BE) 
Một điểm đáng lưu ý là trên sơ đồ của Jordan (Hình 2) không thấy xuất hiện Tiếng Anh thương 
mại (BE). Còn ở sơ đồ của Hutchinson & Waters (1987) thì thuật ngữ “Business” được nằm 
trong phân nhánh “English for Business and Economy”. Trong các bài viết và nghiên cứu của 
mình, Dudley-Evans & St. Johns (1996) xác định rõ BE là một nhánh của ESP và cũng được 
thiết kế cho nhu cầu đặc biệt của người học. Lý do mà các tác giả không đưa vào sơ đồ vì BE 
không phù hợp hoàn toàn với cách tiêu chí được đặt ra. Ellis & Johnson (1994) cho rằng BE 
không giống như các phân nhánh khác của ESP vì BE được trộn lẫn bởi 2 đặc điểm của tiếng 
Anh chuyên ngành và tiếng Anh tổng quát. Còn theo Johns & Dudley-Evans (1996), BE là 
chương trình tiếng Anh dành cho người học trưởng thành (adult learners) đang làm việc hay 
chuẩn bị làm việc trong môi trường kinh doanh, nhưng cũng có thể có yếu tố “học thuật“ 
(academic), như chương trình dành cho sinh viên theo học MBA là một ví dụ. BE có thể là 
những khóa học cơ bản (general courses) về từ vựng và ngữ pháp cho giao tiếp kinh doanh, có 
thể dạy các tác vụ cho một nhóm người học cùng một trình độ từ một công ty, hay có thể cung 
cấp những kỹ năng đặc biệt (specific skills) như điều hành hay tham gia một cuộc họp, đàm 
phán, viết thư, memo hoặc các báo cáo (Johns & Dudley-Evans, 1996). Vì vậy, các tác giả cho 
rằng, giống như EAP, BE được chia thành 2 phân nhánh: English for General Business Purposes 
(EGBP) và English for Specific Business Purposes (ESBP).  
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2.3 Vài trò của người dạy ESP 
Dudley Evans & St. John (1998) sử dụng từ “chuyên gia ESP“ (ESP practitioner) thay cho 
“người dạy ESP” (ESP teacher) vì cho rằng vai trò của họ vượt xa chức trách của người thầy, họ 
là: 

- Người dạy hay nhà tư vấn ngôn ngữ 
- Người thiết kế chương trình và biên soạn tài liệu học tập. 
- Nhà nghiên cứu – không chỉ thu thập ngữ liệu mà còn phải hiểu ngữ liệu chuyên ngành. 
- Người cộng tác viên – cộng tác với giảng viên chuyên ngành 
- Người đánh giá – thường xuyên đánh giá tài liệu, chương trình giảng dạy cũng như thiết 

kế các bài kiểm tra đánh giá. 
Người dạy ESP có cần phải là chuyên gia trong lĩnh vực mà người học đang học hoặc đang làm 
việc không? Câu trả lời là không, nhưng người dạy ESP cần có những hiểu biết về chuyên ngành 
mình dạy (Keith Harding, 2012). Theo Robinson (1991) người dạy ESP phải hội đủ các kiến 
thức về ngôn ngữ, về giáo học pháp và về lĩnh vực chuyên môn của người học. Nhiều ý kiến cho 
rằng để khóa học ESP thành công người dạy phải có kiến thức về chuyên ngành mình dạy. Điều 
này lại dẫn đến thêm một chủ đề tranh luận: dạy tiếng Anh chuyên ngành hay dạy chuyên ngành 
bằng tiếng Anh (Teaching other subjects through English). Về vấn đề này Bojović (2006) đã đưa 
ra ý kiến của mình: 

Nên nhớ rằng – người dạy tiếng Anh chuyên ngành không phải là những chuyên gia trong lĩnh 
vực ngành nghề, mà là trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, môn học họ dạy là tiếng Anh cho 
ngành nghề (profession) chứ không phải dạy ngành nghề bằng tiếng Anh. Họ giúp sinh viên – 
những người có hiểu biết về ngành nghề tốt hơn họ – phát triển các kỹ năng cần thiết để hiểu, sử 
dụng và/hoặc trình bày những thông tin nguyên bản (authentic information) trong ngành nghề của 
mình. 

(2006:493) 
3. Chương trình tiếng Anh tại UEH 
Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, chương trình tiếng Anh không chuyên tại UEH đã có nhiều thay 
đổi nhằm đáp ứng các mục tiêu và chiến lược đào tạo theo từng giai đoạn của trường. 

3.1 Từ năm 1997 đến năm 2004 
Chương trình đào tạo tiếng Anh gồm 2 giai đoạn:  

(i) Giai đoạn 1: Tiếng Anh thương mại (BE) và  
(ii) Giai đoạn 2: Tiếng Anh chuyên ngành (ESP)  

Mục tiêu của chương trình giai đoạn 1 là giúp sinh viên làm quen với tiếng Anh được sử dụng 
trong môi trường kinh doanh. Tổng thời lượng cho giai đoạn này là 270 tiết và được chia thành 
03 học kỳ. Giáo trình chính được sử dụng để giảng dạy là ‘Enterprise I & II’ (C. J Moore & Judy 
West, Heinemann Educational Books, 1987). Để cung cấp thêm cho sinh viên kiến thức về từ 
vựng kinh tế, BMTA đã biên soạn thêm bộ tài liệu phụ trợ “Reading 1 & 2” (tác giả Nguyễn Thị 
Thanh Hà) với các bài đọc có nội dung liên quan đến các chủ đề về kinh tế-thương mại và xem 
đó như một nền tảng kiến thức cơ bản để sinh viên có thể vào học được các chương trình tiếng 
Anh chuyên ngành. 
Ở giai đoạn sau, sinh viên được học các chương trình tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với từng 
chuyên ngành đào tạo của họ. Các chương trình này có thời lượng là 120 tiết và được giảng dạy 
ở 2 học kỳ của năm học thứ 3. Lúc đó, BMTA phải quản lý tổng cộng 12 chương trình ESP. 
Giáo trình và tài liệu giảng dạy phần lớn là sách có sẵn trên thị trường; một số tài liệu do giảng 
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viên tự biên soạn bằng cách tập hợp từ nhiều nguồn ngữ liệu khác nhau. Đặc biệt riêng môn 
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế học, giảng viên giảng dạy chuyên ngành này đã đầu tư rất nhiều 
công sức để biên soạn một bộ tài liệu hoàn chỉnh và đã được Hội đồng khoa học trường nghiệm 
thu và công nhận như một công trình khoa học.  
TT Tên môn học Giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản Năm xuất 

bản 

1 Tiếng Anh chuyên ngành 
Bảo hiểm 

English for Insurance Michael R. Sneyd Prentice Hall 1999 

2 Tiếng Anh chuyên ngành 
Tin học quản lý 

 Oxford English for 
Computing. 
 Infotech – English 
for computer users 

Keith Boeckner & P. 
Charles Brown 
Santiago Remacha 
Esteran 

Oxford University 
Press (OUP) 
Cambridge 
University Press 
 (CUP) 

1999 
 
 
2002 

3 Tiếng Anh chuyên ngành 
Ngân hàng –tài chính 

Banking transactions Francis Radice MacMillan 1995 

4 Tiếng Anh chuyên ngành 
Kế toán – Kiểm toán 

Accounting M.R. Sneyd Prentice Hall 1998 

5 Tiếng Anh chuyên ngành 
Kinh tế học 

English for Economics Lê Thị Cẩm & Tô 
Mạnh Đoàn 

 2004 

6 Tiếng Anh chuyên ngành 
Marketing 

Marketing J.Comfort & N. 
Brieger 

Prentice Hall 1992 

7 Tiếng Anh chuyên ngành 
Thương mại 

Business Focus 
 

D.Granc & R. 
McLarty 

Oxford 2004 

8 Tiếng Anh chuyên ngành 
Luật kinh tế 

English for Law Alice Ridley Prentice Hall 1995 

9 Tiếng Anh chuyên ngành 
Ngoại thương 

nhiều giáo trình: 
 New International 

Business English  
 Business World 

 
Leo Jones, Richard 
Alexander 
Michael Horner & 
David Brooker 

 
CUP 
 
Longman 

 
2000 
 
2000 

10 Tiếng Anh chuyên ngành 
Du lịch 

 English for Tourism  
 Effective 

Presentation  

R .Palstra Prentice Hall 2002 

11 Tiếng Anh chuyên ngành  
Quản trị kinh doanh 

English for Business 
Administration 

Tập thể GV BM biên 
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Bảng 1: Các chương trình và giáo trình ESP trong giai đoạn 1997-2004 
Các chương trình ESP đều được xây dựng trên cơ sở nội dung (content-based syllabus) với mục 
đích giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc hiểu các văn bản có nội dung liên quan đến chuyên 
ngành mà họ đang theo học. Lúc bấy giờ, do không có điều kiện để tiếp cận với nguồn ngữ liệu 
sách báo, tạp chí mới nhất nên các giảng viên phải sử dụng các tài liệu giảng dạy cũ; phần lớn 
giáo trình thiếu hẵn các nội dung giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp và hầu như chỉ tập 
trung cho kỹ năng đọc hiểu. Phần kiểm tra đánh giá vì thế cũng lượt bỏ 02 kỹ năng nghe hiểu và 
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nói. Phương pháp giảng dạy được phần lớn các thầy cô sử dụng trên lớp là phương pháp ngữ 
pháp – dịch (Grammar Translation). Tác giả bài viết này cũng từng nêu ra một số bất cập của 
chương trình tiếng Anh chuyên ngành được thực hiện tại trường: 

(i) các chương trình dựa chủ yếu vào tài liệu giảng dạy nước ngoài, phần lớn đều là các tài liệu được xuất 
bản cách nay khá lâu nên các chủ đề học và từ vựng được giới thiệu cho sinh viên không mang tính cập 
nhật. Hơn nữa, một số ngành không tìm được tài liệu giảng dạy thích hợp (TD: Toán kinh tế, Thống 
kê…) nên sinh viên phải học chung chương trình tiếng Anh các chuyên ngành khác. Do vậy, nhu cầu 
của học viên (learners’ needs) không được đáp ứng dẫn đến việc dạy và học ngoại ngữ khó có thể đạt 
được các mục tiêu như mong đợi; 

(ii) phương pháp giảng dạy được áp dụng chủ yếu là phương pháp ngữ pháp-dịch (grammar-translation), 
rất ít các hoạt động giao tiếp được thực hiện trên lớp. Để giảng được tiếng Anh chuyên ngành ít nhiều 
đòi hỏi giảng viên phải có kiến thức chuyên ngành nên một số giảng viên gặp rất nhiều khó khăn và 
lúng túng trong việc xử lý các bài giảng; 

(iii) việc kiểm tra đánh giá chỉ tập trung vào kỹ năng đọc hiểu và từ vựng khiến đa số sinh viên không quan 
tâm đến việc rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ khác.  Giữa các chuyên ngành khó có sự thống nhất 
trong cách đánh giá do vậy không tạo ra sự công bằng trong kết quả đánh giá đối với sinh viên: ở một 
số chuyên ngành sinh viên dễ đạt điểm cao và ngược lại ở một một số chuyên ngành khác tỷ lệ sinh 
viên thi lại rất lớn;  

(iv) việc quản lý chuyên môn của Ban chủ nhiệm đối với tất cả các chuyên ngành về tiến độ, nội dung 
giảng dạy cũng như công tác kiểm tra đánh giá khó có thể bao quát và thực hiện tốt. 

(2009:6) 
3.2 Từ năm 2004 đến năm 2007 

Chương trình cũng được chia thành 02 giai đoạn: Tiếng Anh thương mại và Tiếng Anh chuyên 
ngành nhưng thời lượng chương trình từ 390 tiết bị cắt xuống còn 270 tiết (giảm 120 tiết ở giai 
đoạn 1). BMTA cũng quyết định thay mới hoàn toàn giáo trình Enterprise 1&2 bằng bộ giáo 
trình hiện đại hơn “Business Explorer” (Gareth Knight & Mark O'Neil, CUP, 2001); giáo trình 
này được tích hợp trong bộ tài liệu do giảng viên BMTA biên soạn “Business  English – Course 
Study Package (Modules 1&2). Sự thay đổi về chuyên môn đáng chú ý nhất ở giai đoạn này là 
phương pháp giảng dạy. Ban Ngoại ngữ tổ chức nhiều buổi tập huấn cả về lý thuyết lẫn thực 
hành phương pháp “task-based instruction” và xác định đó là phương pháp giảng dạy chủ đạo 
cho toàn bộ chương trình tiếng Anh không chuyên. 

3.3 Từ 2007 cho đến nay 
Đây là khoảng thời gian có nhiều thay đổi mạnh mẽ nhất diễn ra trong hệ thống đào tạo của nhà 
trường. Hệ thống đào tạo tín chỉ được áp dụng để thay thế hệ thống đào tạo niên chế bắt đầu từ 
K.32; chương trình đào tạo của tất cả các chuyên ngành phải “giảm tải tối đa” xuống còn dưới 
130 tín chỉ; chuẩn đầu ra bắt đầu được áp dụng, trong đó năng lực tiếng Anh được “đo” bằng 
chuẩn TOEIC với điểm tối thiểu là 450.  
Trước những thay đổi đó, BMTA đã phải thiết kế lại chương trình tiếng Anh không chuyên của 
mình theo định hương chuẩn đầu ra TOEIC. Chương trình này có tên gọi mới “Tiếng Anh giao 
tiếp thương mại” (English for Business Communication). Chương trình cũng bị ảnh hưởng của 
việc “giảm tải” nên thời lượng chỉ còn 180 tiết chia đều cho 4 học phần (modules). Các chương 
trình ESP không còn được giảng như chương trình tiếng Anh độc lập cho từng chuyên ngành. 
Việc tổ chức giảng dạy cũng có những cải tiến và phần nào đem lại hiệu quả giảng dạy như tổ 
chức thi kiểm tra năng lực tiếng Anh của sinh viên khi nhập học và xếp lớp học theo trình độ. 
Giáo trình chính được sử dụng là bộ sách Market Leader – Elementary & Pre-intermediate 
Business English - New Edition (David Cotton, David Falvey & Simon Kent; NXB: Pearson 
Longman 2007). Ngoài bộ giáo trình chính, giảng viên BMTA cũng biên soạn bộ tài liệu học tập 
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“Practice Book” gồm 4 tập sách tương ứng với 4 học phần. Các tập sách này giúp sinh viên tăng 
cường kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cũng như hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên tự học 
ngoài những giờ lên lớp. Bộ sách này cũng giải quyết một phần “nhu cầu” về tiếng Anh chuyên 
ngành của sinh viên bằng các bài đọc hiểu được biên soạn theo chủ đề của các ngành học đang 
được đào tạo tại trường. 
4. Đề xuất chương trình đào tạo 
Một chương trình tiếng Anh tại môi trường học tập được cho là thành công khi đáp ứng nhu cầu 
của người học về phát triển các kỹ năng giao tiếp cần thiết cho mục đích học tập cũng như phục 
vụ cho nghề nghiệp tương lai của họ.  

4.1 Xác định mục tiêu đào tạo 
Bất kỳ một chương trình đào tạo nào cũng phải được xuất phát từ việc xác định mục tiêu. Việc 
xác định mục tiêu giúp người thiết kế chương trình: 

(i) mô tả được mục đích của các hoạt động dạy và học; 
(ii) thiết đặt các kết quả mà người học cần đạt được; 
(iii) xác định các phương pháp giảng dạy; 
(iv) xác định các phương pháp đo lường kết quả 

Đối với một chương trình dạy ngôn ngữ - một môn học công cụ, thì mục tiêu đào tạo được xác 
định xuất phát từ mục tiêu đào tạo tổng thể của trường và từ việc phân tích nhu cầu người học 
(needs analysis).  
Như đã trình bày ở trên, khoa Ngoại ngữ kinh tế được trường “đặt hàng” xây dựng một chương 
trình tiếng Anh “phục vụ” cho các chương trình đào tạo tiên tiến. Một mục tiêu tổng thể được 
phát thảo là chương trình phải cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tiếng Anh để có thể 
giao tiếp trong môi trường học thuật và môi trường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Cũng cần nói 
rõ khi áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến thì tất cả giáo trình sử dụng phải là sách nguyên bản 
tiếng Anh của các học giả nổi tiếng. Ở giai đoạn đại cương sinh viên có thể sử dụng các giáo 
trình đã được biên dịch nhưng ở giai đoạn chuyên ngành sinh viên phải đọc và học sách bản 
tiếng Anh. Như vậy, nhu cầu đọc hiểu sách và tài liệu chuyên ngành vừa là nhu cầu của người 
học vừa là đòi hỏi bắt buộc từ các chương trình đào tạo tiến tiến, mục tiêu tổng thể của chương 
trình tiếng Anh cũng là điều kiện tiên quyết của các chương trình đào tạo khác. 
Một điều mà người thiết kế chương trình cũng rất quan tâm là chuẩn đầu ra cho sinh viên toàn 
trường và cũng được xem như mục tiêu tổng thể của chương trình tiếng Anh. Theo đề xuất từ 
nghiên cứu khảo sát của tác giả Hà Thanh Bích Loan (2014) việc xây dựng chuẩn đầu ra tiếng 
Anh cho sinh viên phải tính đến nhu cầu của nhà tuyển dụng đặc biệt là kỹ năng nghe-nói của 
sinh viên. Nếu như áp dụng chuẩn đầu ra TOEIC với 2 kỹ năng nghe-đọc như hiện nay, thì mục 
tiêu học tập và cả mục tiêu giảng dạy cũng sẽ khác. Do vậy, khoa NNKT cần phải nghiên cứu kỹ 
vấn đề này để tư vấn cho lãnh đạo nhà trường chọn một chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh cho 
sinh viên thật phù hợp.  
Qua các nghiên cứu khảo sát về nhu cầu, về chuẩn đầu ra, về giáo trình giảng dạy được thực hiện 
bởi nhiều giảng viên trong khoa, nhu cầu sinh viên đối với việc học tiếng Anh được thể hiện qua 
những mong muốn như: “được học kỹ năng và tiếng Anh giao tiếp, luyện phát âm, cải thiện từ 
vựng nhiều hơn là đọc hiểu và ngữ pháp…” (Hà Thanh Bích Loan, 2014) hay “Đa số sinh viên 
muốn thay giáo trình mới (67.34% ) và muốn sử dụng giáo trình Anh văn chuyên ngành (64.09 
%) vì “giáo trình Anh Văn chuyên ngành sẽ đáp ứng được nhu cầu công việc sau này.”(Bùi Thị 
Xuân Hồng và cộng sự, 2014). Có lẽ, do các câu hỏi khảo sát chưa đưa ra những lựa chọn có tính 
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định hướng nhu cầu (needs-oriented2) nên sinh viên chưa thấy được hết các nhu cầu tiếng Anh 
“thực” của mình trong học tập và công việc. Theo Hutchinson & Water (1987), trên thực tế 
không phải tất cả người học đều có thể ý thức được hoặc xác định được nhu cầu thực sự của 
mình, và khi đó thì chính người dạy hoặc cơ sở đào tạo phải thực hiện vai trò tư vấn (language 
consultant) của mình giúp họ xác định nhu cầu học tập của họ. Để giao tiếp được trong môi 
trường học thuật phải cần đến nhiều kỹ năng học tập cơ bản như nghe giảng, đọc hiểu văn bản 
chuyên ngành, thảo luận, thuyết trình và viết các văn bản học thuật (academic writing). Ngữ 
cảnh và nội dung chuyên ngành mà sinh viên đang theo học sẽ là ngữ liệu chính cho các kỹ năng 
học thuật đó. Với những nội dung đó người học sẽ sử dụng lại trong môi trường nghề nghiệp của 
mình hay những khóa đào tạo ở trình độ cao hơn. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp cũng cần các kỹ 
năng giao tiếp trong công việc (business communications) như tham dự và tổ chức họp, nghe 
điện thoại, phỏng vấn, đàm phán, thuyết trình, viết thư tín hoặc báo cáo…Tuy vậy, theo quan 
điểm của Brown (1995), mục tiêu đề ra chỉ là một công cụ, tuy là một công cụ quan trọng trong 
quá trình phát thảo một chương trình nhưng không phải là sản phẩm hoàn chỉnh mà chỉ là 
phương tiện trợ giúp linh hoạt trong quá trình không ngừng cải tiến chương trình học.  
 4.2 Tổ chức giảng dạy 
Với mục tiêu tổng thể như trên thì việc phân bổ thời gian dạy và học phải được xem xét lại. Việc 
học tiếng Anh phải được tập trung cho giai đoạn đại cương mới có thể đáp ứng được yêu cầu và 
nhu cầu đọc tài liệu cũng như các kỹ năng ngôn ngữ khác của sinh viên ở giai đoạn chuyên 
ngành. Trong các khảo sát về chương trình tiếng Anh hiện hành, sinh viên có phản ánh về cách 
phân bổ thời gian học tiếng Anh không liên tục làm ảnh hưởng đến tiến trình tiếp thu ngôn ngữ 
và động cơ học tập của sinh viên. Thiết nghĩ những phản ánh đó cũng chính là nhu cầu xác đáng 
của người học và cần có những điều chỉnh để đáp ứng.  
Ngoài ra, thời lượng cho chương trình cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Dầu biết rằng quá trình 
tiếp thu ngôn ngữ là một quá trình lâu dài và đòi hỏi ở người học sự nỗ lực, chiến thuật học và 
đặc biệt khả năng tự học, nhưng thời gian giảng dạy trên lớp với các hoạt động tương tác giữa 
người dạy và người học và giữa người học với nhau vẫn là yếu tố quan trọng giúp việc học ngoại 
ngữ thành công. Các nhà sư phạm, nhà giáo dục học qua các nghiên cứu của mình cũng đưa ra 
“chỉ tiêu” tối thiểu là 300 giờ học trên lớp (class hours) để có thể nâng lên một cấp độ (level) 
năng lực ngoại ngữ. Một điều đáng mừng, sau khi ra “đầu bài” cho một chương trình tiếng Anh 
mới, trường cũng “cung cấp” thêm cho mỗi học phần môn học tiếng Anh một tín chỉ (tương 
đương 15 tiết). 
Tóm lại, để đáp ứng được các mục tiêu được đề ra việc tổ chức giảng dạy môn học tiếng Anh 
trong các chương trình tiến tiến phải được thực hiện ở 4 học kỳ đầu với thời lượng được tăng lên. 
Ngoài ra, trường cũng phải tiếp tục tổ chức kiểm tra phân loại và xếp sinh viên vào lớp học cùng 
trình độ. Một vấn đề nữa là cần quan tâm đến yêu cầu giảm sĩ số lớp học của cả người học lẫn 
người dạy khi điều kiện về tài chính và cơ sở vật chất cho phép. 

4.3 Lựa chọn nội dung chương trình 
Có được mục tiêu đào tạo thì việc lựa chọn nội dung và loại hình chương trình đào tạo sẽ hết sức 
thuận lợi. Với việc xác định mục tiêu đào tạo như đã trình bày ở phần trên thì tiếng Anh chuyên 
ngành sẽ là lựa chọn hiển nhiên. Phần tổng quan lý thuyết của bài viết này đã trình bày những 
đặc điểm và phân nhánh của chương trình tiếng Anh chuyên ngành. Nhưng khi lựa chọn loại 
hình chương trình tiếng Anh cũng cần tính đến các yếu tố sau đây: 

                                                
2 Xim tham khảo các mẫu bảng khảo sát nhu cầu người học “needs analysis” của Jack Richards (2003:80-84) 
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- Trình độ đầu vào của người học 
- Nguồn ngữ liệu cho giảng dạy và học tập 
- Khả năng và vai trò của người dạy 
- Các yếu tố về cơ sở vật chất 

Để học được chương trình tiếng Anh chuyên ngành thì người học phải có trình độ từ trung cấp 
trở lên. Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh của sinh viên ở 3 khóa gần đây nhất K37, K38 và 
K39 cho thấy số lượng sinh viên đạt trình độ trung cấp (trình độ B) chỉ chiếm khoảng 40%. Phần 
còn lại là trình độ sơ cấp (trình độ A) và không đạt chuẩn (dưới A) chiếm khoảng 55%. Hơn nữa, 
đặc thù của hệ thống đào tạo tại UEH là ở 2 năm đầu sinh viên sẽ học chung chương trình đại 
cương và đến năm 3 họ mới được phân vào các chuyên ngành đào tạo theo nguyện vọng và kết 
quả học tập. Do vậy, việc bắt đầu chương trình tiếng Anh theo chuyên ngành tại UEH là không 
thể.  

 
Hình 4: Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào của SV các khóa K.37, 38 và 39  

(Bùi Thị Xuân Hồng, 2014)  
Với những lý do vừa nêu thì ở giai đoạn đầu (xin được gọi là giai đoạn 1) chương trình tiếng 
Anh vẫn nên đi theo hướng Tiếng Anh giao tiếp thương mại tổng quát với mục tiêu nâng trình độ 
tiếng Anh và giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ kinh tế - thương mại cũng như với các 
kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh. 
Ở giai đoạn sau (xin được gọi là giai đoạn 2), để đáp ứng nhu cầu đọc tài liệu chuyên ngành của 
sinh viên thì nội dung chương trình tiếng Anh phải mang những đặc điểm của ESAP. Tuy nhiên, 
với thực tế là UEH hiện đang đào tạo 9 ngành học (kể cả ngành Ngôn ngữ Anh) với 25 chuyên 
ngành thì việc xây dựng chương trình ESAP để đáp ứng được nhu cầu học tập theo từng chủ đề 
chuyên ngành là công việc quá sức đối với khoa NNKT. Các yếu tố khác cũng cần phải tính đến 
là nguồn tài liệu giảng dạy và khả năng tiếp cận hạn chế về mặt kiến thức của người dạy đối với 
rất nhiều chuyên ngành “khó” như: Thống kê kinh doanh, Toán tài chính. Thẩm định giá…Hơn 
nữa, như đã đề cập ở trên, việc vận hành và quản lý cùng một lúc nhiều chương trình tiếng Anh 
chuyên ngành sẽ đưa đến nhiều bất cập về nội dung giảng dạy, phương pháp đánh giá và thậm 
chí gây lãng phí về nguồn lực. Cũng có ý kiến cho rằng nên tập trung dạy các kỹ năng ngôn ngữ, 
nếu năng lực tiếng Anh của của sinh viên tốt thì họ sẽ tự khai thác các nội dung chuyên ngành 
mà không cần đến sự hướng dẫn của người dạy. Nhưng quan điểm như thế sẽ biến chương trình 
thành “TENOR” và sẽ làm mất đi động cơ học tập của người học vì nhu cầu “target needs” của 
họ không được đáp ứng.  
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Một bài toán khó được đặt ra là làm sao xây dựng được một chương trình vừa có những nội dung 
chung cho tất cả các ngành để tạo thuận lợi cho việc quản lý chuyên môn và tổ chức thực hiện, 
vừa có đặc thù riêng của từng chuyên ngành giúp sinh viên có thể khai thác được tài liệu học tập 
của ngành mình học. Qua phân tích những điều kiện đặc thù của UEH, tác giả bài viết này xin đề 
xuất một giải pháp cho “bài toán” này. Chương trình ở giai đoạn 2 nên được xây dựng theo 
hướng kết hợp giữa EGAP và ESAP. Chương trình học sẽ được chia thành 02 phần. Phần cứng 
là phần tiếng Anh học thuật tổng quát (EGAP) giúp sinh viên phát triển đầy đủ các kỹ năng ngôn 
ngữ và kỹ năng học thuật (study skills) với nội dung về kinh tế học (nội dung này chuyên ngành 
nào cũng học). Phần này cũng được xem là phần tiếp nối ở cấp độ cao hơn của chương trình 
tiếng Anh thương mại tổng quát. Phần thứ hai là “phần mềm” với nội dung theo đúng chuyên 
ngành của sinh viên đang học và sẽ tập trung vào kỹ năng đọc hiểu và kiến thức về thuật ngữ 
chuyên ngành. Ở phần này, sẽ hình thành các nhóm giảng viên giảng theo chuyên ngành (team 
teaching). Các nhóm này sẽ thực hiện đúng vai trò của “ESP practitioners” là: thiết kế chương 
trình và tài liệu giảng dạy, nghiên cứu phân tích ngôn ngữ cần thiết cho chuyên ngành, kết hợp 
với các giảng viên chuyên ngành để đưa ra những định hướng đúng cho nội dung giảng dạy. Với 
nội dung này thì vai trò của người dạy ngôn ngữ (language teaching) sẽ được thể hiện rõ nét và 
cũng trả lời cho câu hỏi về dạy tiếng Anh chuyên ngành hay chuyên ngành bằng tiếng Anh. Nội 
dung chương trình đào tạo sẽ được thể hiện ở sơ đồ sau đây: 

 
Hình 4: Sơ đồ chương trình đào tạo được đề xuất. 

4.4 Phương pháp đánh giá 
Ở môn học tiếng Anh thì các hoạt động trên lớp đóng một vài trò rất lớn cho sự thành công của 
người học vì nó giúp họ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng học tập của mình. Phương 
pháp đánh giá học phần với tỷ lệ 30% cho điểm quá trình (progress) và 70% cho bài thi kết thúc 
học phần (final test) được áp dụng trước đây chưa khuyến khích các hoạt động trên lớp cũng như 
những nỗ lực trong suốt quá trình học tập của sinh viên. Với những lý do trên, tác giả bài viết 
này xin mạnh dạn đề xuất thay đổi tỷ lệ trên thành 50/50. Tỷ lệ này cũng tương ứng với 2 phần 
EGAP và ESAP của giai đoạn 2 của chương trình tiếng Anh không chuyên. Phần học chung của 
tất cả chuyên ngành sẽ được kiểm tra ở kỳ thi kết thúc học phần; 50% phần còn lại sẽ dành cho 
giảng viên đánh giá quá trình học của sinh viên, đặc biệt kết quả từ việc học tiếng Anh chuyên 
ngành. Như vậy, cách đánh giá này cũng sẽ giảm áp lực cho những nhà quản lý chương trình về 
khâu biên soạn đề thi cho các kỳ thi kết thúc học phần và phần nào cũng tạo công bằng trong kết 
quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên ở tất cả chuyên ngành. 
 
 

GIAI ĐOẠN 1: 
TIẾNG ANH 

THƯƠNG MẠI (BE) 

GIAI ĐOẠN 2: 
TIẾNG ANH HỌC 

THUẬT(EAP) 
Tiếng Anh học thuật chuyên ngành (ESAP): tập 
trung kỹ năng đọc hiểu, nội dung chuyên ngành. 

Tiếng Anh học thuật tổng quát (EGAP): phát triển 
4 kỹ năng, nội dung thương mại hoặc kinh tế học. 
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4.5 Tài liệu giảng dạy 
So với các giai đoạn đào tạo trước đây, người dạy tiếng Anh chuyên ngành ngày nay thật may 
mắn vì có được một nguồn giáo trình tài liệu giảng dạy thật phong phú và đa dạng. Phần lớn giáo 
trình được biên soạn công phu theo xu hướng hướng hiện đại với nhiều công cụ phụ trợ đa 
phương tiện, thậm chí có cả một trang web với các bài tập tương tác. Vì vậy, việc sử dụng các 
giáo trình do các tác giả nổi tiếng biên soạn và được các nhà xuất bản lớn ấn hành là lựa chọn ưu 
tiên.  
Ở giai đoạn 1 – giai đoạn BE, Market Leader – một bộ giáo trình hiện đại được biên soan trên 
nền ngữ liệu xác thực (authentic) của môi trường kinh doanh rất phù hợp với sinh viên khối 
ngành kinh tế nên vẫn được đề nghị tiếp tục sử dụng. Qua các cuộc khảo sát đánh giá về giáo 
trình tiếng Anh đang sử dụng tại UEH, phần lớn ý kiến của giảng viên và sinh viên đều đánh giá 
rất cao bộ giáo trình này.  
Ở giai đoạn 2, việc lựa chọn giáo trình hay biên soạn tài liệu giảng dạy cũng phụ thuộc vào nội 
dung của 2 phần EGAP và ESAP. Hiện trên thị trường đang có nhiều giáo trình tiếng Anh học 
thuật nên có thể dễ dàng lựa chọn và đưa vào giảng dạy ở phần EGAP. Tuy nhiên cũng cần có sự 
thảo luận về chuyên môn để quyết định nên tập trung vào chủ đề chung nào từ đó mới chọn được 
giáo trình phù hợp. Phần tài liệu đọc hiểu với nội dung chuyên ngành ở ESAP sẽ được nhóm 
giảng viên phụ trách chuyên ngành biên soạn. Nguồn ngữ liệu có thể lựa chọn từ các giáo trình 
ESAP có sẵn trên thị trường hoặc sử dụng những giáo trình tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh 
mà các khoa đã chuẩn bị cho chương trình tiên tiến của mình. Ngoài ra, Internet cũng cung cấp 
một kho ngữ liệu khổng lồ các chủ đề chuyên ngành mà mọi người đều có thể khai thác được 
bằng một vài từ khóa trên các công cụ tìm kiếm.  
Năm 2013, khoa NNKT đã thiết kế một số chương trình tiếng Anh chuyên ngành theo yêu cầu 
nâng cao năng lực tiếng Anh của giảng viên của các khoa đào tạo. Tài liệu giảng dạy cho các 
khóa học đó được các giảng viên tiếng Anh biên soạn dựa trên ngữ liệu của giảng viên các khoa 
cung cấp. Đây là nột ví dụ điển hình về sự kết hợp giữa người dạy – người học – người dạy 
chuyên ngành (cũng là người học) trong một khóa học tiếng Anh chuyên ngành. Các khóa học đã 
được đánh giá tốt, thậm chí nhiều khoa còn yêu cầu được tiếp tục học ở trình độ cao hơn. 
Ngoài ra, tác giả bài viết này cũng đề xuất xây dựng một bảng từ (word list) và hình thành một 
ngân hàng các bài đọc hiểu (reading passage bank) cho từng chuyên ngành3. Hai “công cụ” này 
sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. Với sự phát triển mạnh mẽ của 
ngữ học dữ liệu (Corpus Linguistics) và các phần mềm phân tích văn bản thì đó là một công việc 
nằm trong khả năng của các giảng viên tại UEH. Xin được kết thúc phần này bằng đoạn trích dẫn 
nguyên văn ý kiến của Rozul (1995): 

“… because of the real need for ESP materials that are learner-centered and that answer specific learning 
needs as dictated by the need analysis done. We could not simply buy books and materials of bookstore 
shelves. No one else could write materials for us. We were the ones who knew our students – their needs, 
abilities, limitations, idiosyncrasies, and expectations – and writing materials for them would simply be, in 
a way, a kind of a second nature to us, understanding them the way we did. “   

Rozul (1995: 211) 
Những đề xuất về xây dựng chương trình tiếng Anh phục vụ cho chương trình tiên tiến được tóm 
tắt trong bảng sau đây: 

                                                
3 Với sự hỗ trợ của phần mềm phân tích văn bản “Word Smith”, tác giả bài viết này đã xây dựng được một bảng từ 
(word list) chuyên ngành kế toán với khoảng 450 từ có tần số xuất hiện cao trong các văn bản và tài liệu giảng dạy 
môn kế toán. 
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Nội dung Đề xuất Những việc quan trọng cần 
phải thực hiện 

Mục tiêu đào tạo - Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tiếng Anh 
để có thể giao tiếp trong môi trường học thuật và môi 
trường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. 

- Cần tiến hành khảo sát thêm 
nhu cầu người học và của nhà 
tuyển dụng. 
- Xác định lại chuẩn đầu ra. 

Tổ chức giảng dạy - Giảng dạy trong 4 học kỳ đầu tương ứng 4 học phần. 
Mỗi học phần 4 tín chỉ. 
- Giảm sĩ số lớp học khi có điều kiện. 
- Xây dựng các nhóm team-teaching cho từng chuyên 
ngành. 

 

Nội dung chương trình Giai đoạn 1 (1 hoặc 2 HK đầu) BE 
Giai đoạn 2 (các học kỳ còn lại)  EGAP + ESAP. 
EGAP giảng dạy chung cho tất cả các chuyên ngành với 
đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ 
ESAP: Chú trọng vào kỹ năng đọc hiểu và kiến thức thuật 
ngữ chuyên ngành. 

 

Phương pháp đánh giá Tỷ lệ điểm kết thúc học phần/quá trình: 50/50. 
- Thi kết thúc HP: 50%; Đề thi chung cho tất cả chuyên 
ngành theo nội dung EGAP. 
- Điểm quá trình: xây dựng cách đánh chung với các điểm 
thành phần cho tất cả các chuyên ngành. Các bài kiểm tra 
giữa kỳ chú trọng đến nội dung chuyên ngành. 

 

Giáo trình tài liệu giảng dạy - Giai đoạn 1: Market Leader. 
- Giai đoạn 2: 
* EGAP: Giáo trình chung 
* ESAP: Biên soạn phần đọc hiểu cho từng chuyên ngành 

- Xây dựng bảng từ vựng cho 
từng chuyên ngành. 
- Xây dựng ngân hàng bài đọc 
cho từng chuyên ngành. 

Bảng 2: Tóm tắt những đề xuất về chương trình tiếng Anh mới. 
5. Kết luận 
Bài viết này đã giới thiệu và phân tích cơ sở lý thuyết lẫn những kinh nghiệm thực tiễn của việc 
xây dựng và vận hành chương trình đào tạo tiếng Anh. Để có được một chương trình thành công 
thì người thiết kế và người thực hiện phải làm chủ được các yếu tố cốt lõi của một chương trình 
đào tạo như: nhu cầu người học, khả năng và nguồn lực, phương pháp thực hiện, phương pháp 
đánh giá và khả năng linh hoạt thích ứng. Việc xác định đúng mục tiêu, chọn đúng nội dung 
chương trình và tổ chức thực hiện một cách khoa học sẽ đem lại hiệu quả đào tạo cao nhất và 
tránh được những lãng phí không đáng có. Trên hết, người dạy với nhiều nhiệm vụ khác nhau 
phải đóng một vai trò quyết định trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện thành công một 
chương trình đào tạo.       
Những đề xuất trong bài viết này cũng chỉ là một phát thảo cho việc xây dựng chương trình đào 
tạo, và để chính thức thực hiện cần phải phải có nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn đặc biệt là phải 
tiến hành khảo sát các nhu cầu “thực” của người học, của nhà tuyển dụng cũng như chuẩn bị kỹ 
các khâu từ tài liệu giảng dạy đến đào tạo tập huấn đội ngũ giảng viên.  
Hy vọng chương trình tiếng Anh không chuyên được thiết kế cho các chương trình tiên tiến sẽ 
phục vụ hiệu quả và đóng góp nhiều giá trị cho sản phẩm đào tạo của UEH. 
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