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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
    Đà Nẵng, ngày       tháng 8 năm 2017 

  

ĐỀ ÁN 

 Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 

 
1. Thông tin chung về Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN   

1.1. Tên trường, địa chỉ trang thông tin điện tử  của Trường  

Tên trường:  

Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng (Tên tiếng Anh: University of 

Foreign Language Studies - The University of Danang)  

Địa chỉ trang thông tin điện tử:  http://ufl.udn.vn 

1.2. Thông tin về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo cho 

đến thời điểm xây dựng đề án  

Số lượng ngành/chuyên ngành đào tạo: 01  

Tên chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh 

Quy mô học viên: 20 

Số đợt tuyển sinh trong năm: 2 đợt/năm dự kiến vào khoảng tháng 5 và tháng 10 

hàng năm 

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển 

Thời gian đào tạo: 

+ Hệ tập trung liên tục: 3 năm tập trung liên tục đối với NCS có bằng thạc sĩ, 04 

năm tập trung liên tục đối với NCS có bằng đại học 

+ Hệ không tập trung liên tục: Trường hợp NCS có bằng thạc sĩ không theo học 

tập trung liên tục được và được cơ sở đào tạo chấp nhận thì NCS phải đăng ký thực 

hiện và đảm  bảo tổng thời gian học tập trong vòng 4 năm (thời gian này không bao 

gồm thời gian học bổ sung các học phần cao học nếu NCS thuộc đối tượng phải học bổ 

sung), với thời gian nghiên cứu tại cơ sở đào tạo là 3 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng 

tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu. 

- Nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh: tối thiểu 2 bài báo/ 3-4 năm đào tạo 

1.3. Những thông tin cần thiết khác: 

a. Địa chỉ trụ sở của Trường 

Trường Đại học Ngoại ngữ có 03 cơ sở: 

+ Số 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 

Nẵng  
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+  Số 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.  

+ Làng đại học, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 

b. Sứ mạng và mục tiêu 

Trường Đại học Ngoại ngữ có sứ mạng đào tạo, nâng cao tri thức về ngôn ngữ, 

văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng,  phát triển đất nước và hội nhập 

quốc tế. 

 Mục tiêu: xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ xứng tầm là cơ sở giáo dục đại 

học nòng cốt của cả nước, hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế. 

c. Chức năng, nhiệm vụ 

Trường ĐHNN có chức năng, nhiệm vụ đào tạo giáo viên và chuyên gia ngôn 

ngữ có trình sau đại học, đại học về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới; giảng 

dạy ngoại ngữ cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN; 

nghiên cứu khoa học, thực hiện các dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngoại ngữ. 

d. Tóm tắt cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường gồm: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, 

các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu Chiến 

binh), Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Phòng, Khoa, Trung tâm. Hiện nay, Trường 

có 08 Phòng chức năng (Tổ chức - Hành chính, Đào tạo, Khoa học và Hợp tác Quốc 

tế, Công tác Sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Cơ sở Vật chất, Kế 

hoạch - Tài chính, Thanh tra - Pháp chế); 08 Khoa (tiếng Anh, tiếng Anh chuyên 

ngành, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật - Hàn - Thái, Quốc tế học, Sư 

phạm Ngoại ngữ), 04 Trung tâm (Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Trung tâm Dịch 

thuật, Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và 

Quan hệ Doanh nghiệp), Thư viện.  

e. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Hiện nay, Nhà trường có 220 giảng viên cơ hữu trong đó có 06 PGS, 25 TS, 162 

ThS. Đa số các giảng viên của Nhà trường được đào tạo tại các cơ sở giáo dục uy tín 

tại các nước bản ngữ mà có các ngôn ngữ Trường đang đào tạo. Hiện nay có 16 giảng 

viên đang học TS và 23 giảng viên đang học ThS.  

2. Các nội dung cụ thể của đề án 

2.1. Đối tượng tuyển sinh  

Công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017). 

Công dân nước ngoài phải đạt yêu cầu về năng lực của ngôn ngữ theo quy định 

của chương trình đào tạo và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017). 
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2.2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

a. Điều kiện dự tuyển:  

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. 

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên 

cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành 

có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, 

chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp 

cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học 

tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo 

của Việt Nam cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS 

(Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công 

nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;   

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử 

dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm 

b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là 

tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương 

đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và 

Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự 

tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể 

diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh 

và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).  

đ) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng 

chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c 

khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong 

thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc đáp ứng quy định tại 

điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng 

Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh. 

 4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ 

Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng 

yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo. 
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5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu 

cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định. 

Thí sinh đủ điều kiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển phải trình bày báo 

cáo dự định nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh trong 

thời gian quy định theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh. 

b. Hồ sơ dự tuyển 

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

a) Đơn xin dự tuyển. 

b) Lý lịch khoa học.  

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). 

d) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 5 của 

Quy chế này và thâm niên công tác (nếu có). 

đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu do cơ sở đào tạo quy định, nếu có). 

e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả 

năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh 

giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên 

môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.  

g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về 

việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên 

chức). 

 h) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo. 

 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành hoặc chuyên ngành 

TT Tên                      

chuyên ngành 

Mã         

chuyên ngành 

Tổng chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2017 

Chỉ tiêu tuyển 

sinh đợt tháng 

10/2017 

1 Ngôn ngữ Anh 62220201 20 7 

 

2.4. Điều kiện và năng lực nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo 

a. Các hướng nghiên cứu và danh sách nhà khoa học tham gia hướng dẫn nghiên cứu 

sinh 

TT Hướng nghiên cứu Người hướng dẫn khoa học 

1.  
Nghiên cứu đối chiếu các phạm vi, cấp độ, các 

đơn vị ngôn ngữ trong lời nói và diễn ngôn 
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tiếng Anh và tiếng Việt  

PGS.TS. Lưu Quý Khương 

TS. Ngũ Thiện Hùng 

TS. Lê Tấn Thi 

1. Phạm vi đối chiếu cụ thể tương ứng đối 

tượng 

+ Đối chiếu ngôn ngữ 

+ Đối chiếu dấu hiệu 

+ Đối chiếu phạm trù 

+ Đối chiếu hệ thống cấu trúc 

+ Đối chiếu chức năng 

+ Đối chiếu lịch sử phát triển 

 2.  Đối chiếu các cấp độ ngoại ngữ 

+ Phân tích đối chiếu hệ thống âm vị ngữ âm 

+ Đối chiếu đơn vị cơ sở ngữ pháp 

+ Đối chiếu các ngữ và câu 

 + Đối chiếu các diễn ngôn 

3. Đối chiếu ngữ nghĩa, phong cách, ngữ dụng 

 

2.  

Nghiên cứu đối chiếu các hiện tượng ngôn ngữ 

trên bình diện ngôn ngữ xã hội học giữa tiếng 

Anh và tiếng Việt PGS.TS. Phan Văn Hòa 

TS. Trần Quang Hải 

PGS.TS. Nguyễn Văn Long 

PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh 

  

1. Đa ngữ xã hội 

2. Phương ngữ xã hội: Phương ngôn   Ngôn ngữ 

pha trộn 

3. Ngôn ngữ và giới tính, tuổi tác 

4. Biến đổi ngôn ngữ trong sử dụng 

5. Cấu trúc ngôn ngữ và kế hoạch hóa ngôn ngữ  

3.  

Nghiên cứu đối chiếu các phạm vi, cấp độ, các 

đơn vị ngôn ngữ trong lời nói và diễn ngôn 

tiếng Anh và tiếng Việt theo quan điểm của 

trường phái ngữ pháp chức năng hệ thống 
PGS.TS. Phan Văn Hòa 

TS. Ngũ Thiện Hùng 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 

 

1. Cú 

+ Cú như là một thông điệp 

+ Cú như là một sự trao đổi 

+ Cú như là một sự biểu hiện 

2. Các đơn vị dưới cú 

+ Nhóm từ đơn và nhóm từ phức 

+ Ngữ đơn và ngữ phức 
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3. Các đơn vị  

+ Cú phức 

+ Cú như là một sự trao đổi 

+ Mối quan hệ giữa các cú 

+ Mở rộng 

+ Phóng chiếu 

+ Các hiện tượng bên ngoài, kế cận và chung 

quanh cú 

4.  

Nghiên cứu đối chiếu các hiện tượng dụng học 

trong giao tiếp ngôn ngữ Anh và Việt PGS.TS. Phan Văn Hòa 

TS. Trần Quang Hải 

TS. Lê Tấn Thi 

PGS.TS. Nguyễn Văn Long 

PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh 

1.    Sở chỉ và suy diễn 

2.    Tiền giả định và phép kéo theo 

3.    Hợp tác và hàm ngôn 

4.    Hành vi lời nói và sự kiện lời nói 

5.   Lịch sự, quan yếu và tương tác 

5.  

Nghiên cứu, phân tích các loại diễn ngôn tiếng 

Anh và tiếng Việt theo quan điểm của lý thuyết 

phân tích diễn ngôn và lý thuyết phân tích diễn 

ngôn phê phán 

 

 

 

 

TS. Trần Hữu Phúc 

PGS.TS. Lưu Quý Khương 

TS. Ngũ Thiện Hùng 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 

  

  

  

  

1.    Ngôn bản và văn bản 

2.    Ngữ cảnh 

3.    Liên kết và mạch lạc 

4.    Phân tích các sự kiện lời nói 

5.    Đề, thuyết và nhấn mạnh 

6.   Cấu trúc diễn ngôn và diễn giải diễn ngôn 

6.  

Nghiên cứu đối chiếu các phạm vi, cấp độ, các 

đơn vị ngôn ngữ trong lời nói và diễn ngôn 

tiếng Anh và tiếng Việt theo quan điểm của 

trường phái ngữ pháp và ngữ nghĩa học tri nhận  

PGS.TS. Lưu Quý Khương 

TS. Trần Quang Hải 

PGS.TS. Nguyễn Văn Long 

TS. Lê Tấn Thi 

PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh 

7.  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn 

hóa 

PGS.TS. Phan Văn Hòa 

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 

PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh 

  

1.   Nghiên cứu đối chiếu lĩnh vực từ vựng, 

thành ngữ và nghĩa của từ, của thành ngữ và đặc 
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trưng văn hóa trong từ, trong thành ngữ 

2.   Nghiên cứu chứng minh ngôn ngữ là các chỉ 

số nhậy cảm nhất của mối quan hệ giữa cá nhân 

và nhóm xã hội sử dụng ngôn ngữ đó. 

3.   Nghiên cứu những biểu hiện của văn hóa 

thông qua ứng xử ngôn ngữ. 

4.   Nghiên cứu giao, tiếp liên văn hóa trong các 

lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, thương mại, du lịch 

8.  

Nghiên cứu theo hướng ngôn ngữ học ứng dụng 

TS. Trần Hữu Phúc 

PGS.TS. Nguyễn Văn Long 

PGS.TS. Lưu Quý Khương 

PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh 

TS. Lê Thị Giao Chi 

1. Sử dụng lý thuyết chuyển di ngôn ngữ để 

nghiên cứu ngôn ngữ trung gian của người học 

Việt  Nam, người học thuộc các dân tộc thiểu số 

ở Việt Nam thụ đắc tiếng Anh như là một ngoại 

ngữ 

2. Ứng dụng lý thuyết ngữ dụng học, ngữ nghĩa 

học làm sáng tỏ những khó khăn trong việc biên 

dịch và phiên dịch các loại diễn ngôn thuộc 

nhiều thể loại khác nhau. 

3. Nghiên cứu ứng dụng các lý thuyết ngôn ngữ 

học ứng dụng để biên soạn chương trình giáo 

dục tiếng Anh, sách giáo khoa, giáo trình cho 

các cấp học, bậc học ở Việt Nam. 

4. Nghiên cứu ứng dụng các lý thuyết ngôn ngữ 

học ứng dụng để biên soạn chương trình giáo 

dục, sách giáo khoa, giáo trình tiếng Việt cho 

người nước ngoài cho các cấp học, bậc học ở 

Việt Nam.  

5. Tiến hành các nghiên cứu về các đặc trưng 

ngôn ngữ- văn hóa của các vùng miền trên cơ 

sở đó tư vấn về chính sách đào tạo tiếng Anh 

cho các tỉnh thuộc Miền Trung và Tây Nguyên 

vốn rất đa dạng về các đặc trưng ngôn ngữ, văn 

hóa và sắc tộc tạo ra các rào cản trong việc tiếp 

thu ngoại ngữ. 

9.  
 Internet linguistics, diễn ngôn số, ngôn ngữ 

truyền thông số 
PGS. TS. Nguyễn Văn Long 
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10.  
Phân tích các loại diễn ngôn theo đường hướng 

phân tích diễn ngôn phê phán (CDA) 
PGS.TS. Lưu Quý Khương 

11.  

Nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ theo ngữ 

pháp không gian (space grammar) và lý thuyết 

tri nhận. 

PGS.TS. Phan Văn Hòa 

12.  
So sánh đối chiếu các hành vi ngôn ngữ theo 

đường hướng liên ngôn ngữ văn hóa. 
PGS.TS. Phan Văn Hòa 

13.  

Phân tích các diễn ngôn theo đường hướng lý 

thuyết đánh giá 

Appraisal Analysis of discourse of various 

genres 

TS. Ngũ Thiện Hùng 

14.  

Phân tích đối chiếu các đơn vị ngữ pháp chức 

năng trong tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ 

Lý thuyết đánh giá  

(A contrastive analysis of functional grammar 

elements in the perspectives of Appraisal 

Theory) 

TS. Ngũ Thiện Hùng 

15.  

 Phân tích diễn ngôn theo hướng tiếp cận khối 

liệu (Discourse analysis: A corpus-based 

approach) 

TS. Trần Hữu Phúc 

 

b. Các đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai  

TT Tên đề tài Mã số 
Cơ quan 

chủ quản 

Cơ 

quan        

chủ trì 

Thời hạn 

thực hiện 

Đề tài cấp Bộ 

1.  

Huỳnh Ngọc Mai Kha 

Đánh giá thực trạng và đề xuất các 

giải pháp giảng day tiếng Anh tại 

Đại học Đà Nẵng dưới định hướng 

của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 

 
Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2016-2018 

2.  

Nguyễn Văn Long 

Nghiên cứu xây dựng mô hình trực 

tuyến đánh giá tiếng Anh đầu vào 

và chuẩn đầu ra cho sinh viên 

không chuyên ngữ tại Đại học Đà 

Nẵng 

 
Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2016-2018 

Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng 

3.  ThS. Lê Thị Trâm Anh B2017- Bộ ĐHĐN 2017-2019 
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Xây dựng quy trình vận dụng phương 

pháp dạy học theo dự án cho sinh 

viên học tiếng Pháp tại Đại học Đà 

Nẵng 

ĐN05-06 GD&ĐT 

4.  

TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Quản lý công tác giáo dục pháp luật 

cho sinh viên Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Đà Nẵng 

B2017-

ĐN05-07 

Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2017-2019 

5.  

TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt 

Nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực 

tự chủ trong học tập đối với năng lực 

tiếng Anh của sinh viên tại các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên Đại học 

Đà Nẵng 

B2017-

ĐN05-08 

Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2017-2019 

6.  
TS. Nguyễn Hồng Thanh 

Nguồn gốc âm vận âm Hán Tày của 

dân tộc Tày-Việt Nam 

B2017-

ĐN05-09 

Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2017-2019 

7.  

TS. Ngô Thị Hiền Trang 

Sử dụng sơ đồ tư duy trong phát triển 

kỹ năng thực hành tiếng cho sinh 

viên chuyên ngữ Khoa tiếng Anh- 

Trường Đại học Ngoại ngữ 

B2017-

ĐN05-10 

Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2017-2019 

8.  

ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang 

Phân tích ngôn ngữ bình luận về xã 

hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng 

Việt nhìn từ lý thuyết thẩm đinh 

B2017-

ĐN05-11 

Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2017-2019 

9.  
ThS. Võ Thị Thùy Trang 

Vai trò của đọc mở rộng đối với việc 

nâng cao văn hóa đọc của sinh viên 

B2017-

ĐN05-12 

Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2017-2019 

10.  

ThS. Phan Thị Yến 

Nghiên cứu mức độ đáp ứng nhu cầu 

nhân lực của sinh viên ngành Ngôn 

ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng tại khu kinh tế 

trọng điểm miền Trung 

B2017-

ĐN05-13 

Bộ 

GD&ĐT 
ĐHĐN 2017-2019 

Đề tài cấp cơ sở do trường ĐHNN quản lý 

11.  

ThS. Nguyễn Thị Kim Yến  

Xây dựng quy trình quản lý nề nếp 

giảng dạy và làm việc của cán bộ, 

viên chức tại Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Đà Nẵng 

T2017-05-01 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

12.  

PGS.TS. Phan Văn Hòa 

Nghiên cứu ứng dụng các lớp động 

từ chỉ diễn trình vật chất trong 

tiếngAnh và tiếng Việt 

T2017-05-02 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

13.  

ThS. Nguyễn Bích Diệu 

Đánh giá kiến thức công nghệ thông 

tin trong giảng dạy tiếng Anh của 

sinh viên chuyên ngành sư phạm 

T2017-05-03 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 
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theo mô hình TPACK 

14.  

ThS. Đặng Ngọc Sang 

Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng 

yêu cầu tự bồi dưỡng năng lực công 

nghệ thông tin của cán bộ viên chức 

và sinh viên Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Đà Nẵng 

T2017-05-04 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

15.  

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

Nghiên cứu phép lặp trong văn bản 

bài đọc hiểu tiếng Pháp cấp độ B1 từ 

góc nhìn từ vựng học 

T2017-05-05 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

16.  

ThS. Võ Thị Minh Nho 

Khảo sát kỹ năng nghiên cứu khoa 

học của giảng viên Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

T2017-05-06 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

17.  

ThS. Trần Thị Ngọc Sương 

Áp dụng mô hình phiên tòa giả định 

nhằm xây dung kỹ năng tranh tụng 

cho sinh viên Khoa Quốc tế học 

T2017-05-07 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

18.  

ThS. Trương Hoài Uyên 

Khảo sát các đặc điểm cú pháp và 

ngữ nghĩa của biện pháp ngọa dụ 

trong các bài hát Anh – Việt 

T2017-05-08 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

19.  

ThS. Đoàn Thị Dung 

Khảo sát tần suất xuất hiện của phó 

từ tần suất chỉ mức độ trung bình 

trong tiếng Hán hiện đại 

T2017-05-09 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

20.  

Nguyễn Thị Vân Anh 

So sánh đối chiếu ý nghĩa hình tượng 

trong lượng từ tiếng Trung và danh 

từ chỉ đơn vị tiếng Việt 

T2017-05-10 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

21.  
ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hoa 

Đối chiếu số từ trong tiếng Hàn và 

tiếng Việt 

T2017-05-11 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

22.  

TS. Trần Quang Hải 
Ứng dụng cách tiếp cận ngôn ngữ 

học tri nhận trong dạy - học từ vựng 

cho sinh viên năm 1 tiếng Anh 

T2017-05-12 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

23.  

ThS. Phạm Thị Tài 
Ứng dụng thực hành viết theo nhóm 

trên Facebook cho sinh viên năm thứ 

nhất khoa tiếng Anh, Trường Đại 

học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

T2017-05-13 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

24.  

ThS. Lưu Thị Thùy Mỹ 

Sử dụng phương tiện trực quan trong 

dạy viết cho sinh viên năm 1 khoa 

tiếng Nga 

T2017-05-14 ĐHĐN 
Trường 

ĐHNN 
2017 

c. Các điều kiện hỗ trợ nghiên cứu của nghiên cứu sinh 



11 

 

• Hội thảo khoa học do Trường tổ chức và đồng tổ chức 

TT Cấp độ hội thảo Số lần tổ chức hội 

thảo trong năm 

1 Hội thảo khoa học quốc gia 1-2 

2 Hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Ngoại 

ngữ đồng tổ chức tại Việt Nam 

1-2 

4 Hội thảo khoa học cấp trường 1-2 

5 Hội thảo khoa học cấp khoa 2 

• Danh mục tạp chí khoa học do Đại học Đà Nẵng xuất bản  

TT Tên tạp chí 

Thể loại 

xuất bản 

(in/điện 

tử/cả in và 

điện tử) 

Năm 

bắt đầu  

phát 

hành 

Số kỳ 

xuất 

bản/năm 

Số điểm tối 

đa được tính 

bởi 

HĐCDGSNN 

ISSN 

1. 
Khoa học và 

Công nghệ 
In 2002 

15 kỳ/01 

năm 
0.5 1859-1531 

• Tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học  

Hàng năm, các nhà khoa học của Trường chủ trì thực hiện trung bình từ 5 đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương, 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. 

Trong quá trình học tập tại Trường, nghiên cứu sinh được khuyến khích và tạo điều 

kiện thuận lợi để tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn hoặc hướng 

nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

2.5. Tổ chức tuyển sinh  

Thời gian: tháng 5 và tháng 10 hàng năm  

Số lần tuyển sinh/năm: 2    

2.6. Chính sách ưu tiên: Không  

2.7. Học phí và chính sách hỗ trợ tài chính  

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Bằng mức lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài 

chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc theo mức lệ phí đảm bảo tính đủ chi phí. 

Học phí: Năm học 2016 -2017, học phí đối với NCS là 15.250.000 đồng/1 năm; 

Năm học 2017 -2018, học phí đối với NCS là 18.500.000 đồng/1 năm 

2.8. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký tuyển 

sinh, danh mục các môn học bổ sung kèm theo 

Bảng 1: Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần 
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TT Tên ngành/ chuyên ngành Ngành đúng và phù hợp Ngành gần 

1 Ngôn ngữ Anh  Bằng thạc sĩ: Ngôn ngữ 

Anh, Sư phạm tiếng Anh  

Bằng thạc sĩ: Lý luận 

và phương pháp dạy 

học bộ môn tiếng Anh 

Bảng 2: Các học phần bổ sung cho thí sinh nhóm ngành/chuyên ngành đúng 

hoặc phù hợp (do cơ sở đào tạo khác cấp bằng hoặc người có bằng thạc sĩ đúng ngành 

đã tốt nghiệp quá 5 năm tính đến thời điểm dự thi). Việc học các học phần bổ sung sẽ 

do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định tùy vào từng trường hợp cụ thể. 

 

TT 
Tên ngành/ 

chuyên ngành 

Ngành đúng  

hoặc phù hợp 

Các học phần phải học bổ sung 

Tên học phần Số tín 

chỉ 

1 Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Anh 

- Sư phạm Tiếng Anh 

 

Cấu trúc ngôn ngữ 2 

Ngữ pháp học và  

ngữ pháp chức năng 

2 

Ngữ âm và âm vị học 2 

Ngôn ngữ học đối chiếu 2 

Ngôn ngữ học khối liệu 2 

Phương pháp luận  

nghiên cứu khoa học 

2 

 

Bảng 3: Các học phần bổ sung cho thí sinh nhóm ngành/chuyên ngành gần 

 

TT 

Tên ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành gần 

Các học phần phải học bổ sung 

Tên học phần Số tín 

chỉ 
1 Ngôn ngữ Anh Lý luận và phương 

pháp dạy học bộ môn 

tiếng Anh 

(căn cứ vào bảng điểm 

nếu đã có học các môn 

này với thời lượng 

tương đương thì được 

miễn học bổ sung) 

Ngôn ngữ học đại cương  2 

Ngôn ngữ học đối chiếu  2 

Lý thuyết về giao tiếp ngôn ngữ  2 

Ngôn ngữ xã hội học  2 

Ngôn ngữ học ứng dụng  2 

Ngữ âm và âm vị học  2 

Ngữ pháp học và ngữ pháp 

 chức năng  

2 

Ngữ nghĩa học  2 

Ngôn ngữ tâm lý học  2 

Ngữ dụng học  2 

Phân tích diễn ngôn  2 

Phong cách học  2 
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Giao thoa văn hoá  2 

Cấu trúc ngôn ngữ  2 

Lý thuyết dịch  2 

 

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng  

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

a. Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 

Hiện nay Nhà trường đang sở hữu tổng diện tích đất 17.080m2  trong đó tại cơ sở 

131 Lương Nhữ Hộc diện tích đất 15.970 m2 gồm có Khu hiệu bộ 3 tầng với 5.129 m2 

sàn xây dựng, khu giảng đường 05 tầng với 6.973 m2 sàn xây dựng; cơ sở 41 Lê Duẩn 

diện tích đất 1.110 m2 với 3.189 m2 sàn xây dựng. Ngoài ra Nhà trường được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng cấp 15,6 ha đất tại Làng Đại học thuộc Phường Hòa 

Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. 

b. Phòng học, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

       Phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

 

Phòng học 

TT Loại phòng Số lượng 

1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 01 

2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 10 

3 Phòng học từ 50-100 chỗ 10 

4 Số phòng học dưới 50 chỗ 52 

5 Số phòng học đa phương tiện 01 

6 Phòng bảo vệ luận văn, luận án 04 

 

Trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

STT Tên thiết bị Số lượng 

TT Tên Các trang thiết bị chính 

1 Phòng thực hành Tin học 8 phòng (340 máy tính) 

2 
Phòng thí nghiệm (Thực nghiệm văn 

hóa và ngôn ngữ) 

5 phòng (Bàn đọc, góc văn hóa, sách 

tư liệu, ebook, ấn phẩm truyền thống 

văn hóa của nước Vương Quốc Anh, 

Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Thái 

Lan…) 



14 

 

1 - Máy tính bàn kết nối Internet 310 

2 - Số máy Projector 74 

3 - Số máy photocopy 22 

4 - Máy cassette Sony 112 

5 - Máy điều hòa 64 

c. Học liệu (sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

- Tổng diện tích thư viện: 600,6m2 

- Số chỗ ngồi: 100; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu:  25 máy 

- 26.528 bản tài liệu (chủ yếu là sách chuyên ngành ngôn ngữ); 13.439 đầu sách; 

4.707 giáo trình; 50 đầu báo, tạp chí; số lượng băng đĩa 1.150 CD, DVD. 

- Năm 2015, Nhà trường được Đề án NNQG 2020 giao trách nhiệm xây dựng 

Trung tâm Học liệu http://elib.ufl.udn.vn/và đã đi vào hoạt động, mang lại nhiều cơ 

hội học tập, nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên. 

- Ngoài nguồn tài liệu giấy hiện có tại Thư viện của Trường, CBVC và người học 

có thể tra cứu nguồn tài liệu đã được số hóa thông qua trang thông tin điện tử 

http://vietcall.edu.vn/vietcall/  

- Cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối Trung tâm học liệu - Đại học Đà Nẵng 

- Cơ sở dữ liệu PROQUEST CENTRAL 

- Cơ sở dữ liệu HINARI 

- Cơ sở dữ liệu KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ của cục Thông Tin Khoa Học và 

Công nghệ Quốc Gia 

3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh 

theo các ngành hoặc chuyên ngành 

 

TT Họ và Tên 

 

Chức danh 

KH 

Học vị Chuyên ngành 

PGS GS TS TSKH 

1.  Trần Hữu Phúc    TS  Ngôn ngữ học Anh 

2.  Nguyễn Văn Long  PGS  TS  Ứng dụng công nghệ trong 

đào tạo ngoại ngữ 

3.  Lưu Quý Khương  PGS  TS  Lý luận ngôn ngữ 

4.  Lê Thị Giao Chi    TS  Giáo dục 

5.  Nguyễn Đức Chỉnh    TS  Giáo dục 

6.  Phan Văn Hòa PGS  TS  Lý luận ngôn ngữ 

7.  Ngũ Thiện Hùng    TS  Lý luận ngôn ngữ 

http://elib.ufl.udn.vn/
http://vietcall.edu.vn/vietcall/
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8.  Trần Quang Hải    TS  Lý luận ngôn ngữ 

9.  Đinh Thị Minh Hiền    TS  Giáo dục 

10.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa    TS  Ngôn ngữ học 

11.  Hồ Thị Kiều Oanh  PGS  TS  Tiếng Anh 

12.  Hồ Sỹ Thắng Kiệt    TS  Ngôn ngữ học  ứng dụng 

13.  Lê Tấn Thi    TS  Ngữ văn 

14.  Nguyễn Thị Huỳnh Lộc    TS  Lý luận và phương pháp 

giảng dạy tiếng Anh 

15.  Nguyễn Hữu Quý   TS  Giáo dục 

 

3.3. Các dự án nghiên cứu hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh 

nghiệp trong và ngoài nước 

TT 
Tên cơ sở đào tạo, nghiên cứu đã ký các thỏa 

thuận hợp tác  

Nội dung 

1.  
Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây,  

Trung Quốc  

Liên kết đào tạo 3+1: 15 sinh viên 

chuyên ngành tiếng Trung của 

Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHĐN theo học năm thứ 3 tại 

Trường Đại học Dân tộc Quảng 

Tây, Trung Quốc trong năm học 

2016-2017 

2.  Đại học Chung - Ang, Hàn Quốc 

- Dự án E-learning từ năm 2011 

đến nay dưới hình thức Giáo sư 

Hàn Quốc giảng dạy các lớp học 

trực truyến hoặc cử Giáo sư Hàn 

Quốc đến giảng dạy trực tiếp 

3.  Dự án Ươm mầm Hàn quốc học 

2015-2017 

- Giảng dạy Hàn Quốc học và văn 

hóa Hàn Quốc cho sinh viên khoa 

tiếng Hàn Trường Đại học Ngoại 

Ngữ, ĐHĐN  

- Nghiên cứu Hàn Quốc học, giáo 

dục Hàn Quốc học ở khu vực 
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miền Trung Việt Nam và xây 

dựng mục tiêu thành lập Trung 

tâm nghiên cứu Hàn Quốc học tại 

trường Đại học Ngoại Ngữ, 

ĐHĐN. 

4.  InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 

Đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực ; giảng dạy, nghiên cứu, định 

hướng nghề nghiệp, tuyển dụng 

nhân viên, thực tập sinh ; tài trợ 

cơ sở vật chất, học bổng hỗ trợ 

sinh viên. 

5.  
Công ty cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An - 

Furama Resort Đà Nẵng 

Đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực ; giảng dạy, nghiên cứu, định 

hướng nghề nghiệp, tuyển dụng 

nhân viên, thực tập sinh. 

 

3.4. Kiểm định chất lượng 

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục làm cơ sở để xếp hạng, phân loại chất 

lượng phục vụ cho việc quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học một cách 

tổng thể; làm căn cứ để xác định năng lực tự chủ và giao quyền tự chủ đại học; phù 

hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong điều kiện hội nhập quốc 

tế.Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hoàn thành báo cáo Tự đánh giá và 

được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội khảo sát 

đánh giá ngoài chính thức từ ngày 23/4/2016-27/4/2016. Nhà trường được Trung tâm 

kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành Quyết định số 

64/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận kiểm định 

chất lượng giáo dục. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là 01 trong 9 

trường đại học đầu tiên của Việt Nam được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất 

lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đang triển khai đăng 

ký kiểm định chất lượng giáo dục theo AUN-QU 2 chương trình đào tạo bao gồm 

ngành Quốc tế học và ngành Ngôn ngữ Anh, lộ trình đến 10/2017 sẽ hoàn thành báo 

cáo Tự đánh giá và nộp cho Ban thư ký Hội đồng kiểm định chất lượng AUN-QU và 

đăng ký đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA vào tháng 

10/2018. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng xây dựng lộ trình đánh giá chương trình đào 

tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về tiêu chuẩn đánh giá chất 
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lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học lộ trình đến năm 2020 ít 

nhất 50% các chương trình đào tạo còn lại. 

3.5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng khác  

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, trong những năm gần đây, Trường 

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng liên kết đào tạo với nhiều cơ sở giáo dục, viện 

nghiên cứu trong toàn quốc. Đồng thời, thông qua các tổ chức giáo dục trên thế giới 

nhà trường triển khai các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi và bồi dưỡng cho 

giảng viên, tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi học thuật, chuyên môn với các trường 

đại học và viện nghiên cứu tại Anh, Pháp, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ, 

Singapore, Nga, Trung Quốc... Trường đã ký hợp đồng với nhiều giảng viên nước 

ngoài tham gia giảng dạy cùng với giảng viên của Trường; đã và sẽ tiếp tục cử giảng 

viên của Trường sang các Trường đối tác ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm về xây 

dựng, tổ chức quản lý đào tạo sau đại học, học tập, trao đổi kiến thức chuyên môn, trau 

dồi kĩ năng ngoại ngữ... 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 


