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NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC
Hệ đại học : 4 năm
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu chung
Đào tạo những sinh viên có kiến thức nền tảng của các ngành Khoa học xã hội nhân
văn, có khả năng ứng dụng những kiến thức cơ bản trong việc phân tích những vấn đề
Kinh tế - Văn hóa – Chính trị - Xã hội của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á
khác trong giai đoạn hội nhập khu vực và thế giới, có kỹ năng thực hành về Quan hệ
quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội.
Tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học có thể học tiếp theo ở bậc sau đại học để nhận
bằng thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Văn hóa học, Nhân học, Xã hội học, Châu Á học, Đông
Phương học, Đông Nam Á học, Việt Nam học, Quan hệ Quốc tế… ở trong nước và
nước ngoài.
CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức
Kiến thức chung: đào tạo những sinh viên có kiến thức nền tảng của các ngành khoa
học xã hội nhân văn, có khả năng ứng dụng những kiến thức cơ bản trong việc phân
tích những vấn đề kinh tế - văn hoá – chính trị - xã hội của Việt Nam và các quốc gia
trong khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn hội nhập khu vực và thế giới. Khoa Đông
Nam Á học có hai hướng đào tạo chuyên sâu:
 Văn hoá Đông Nam Á
Ở hướng đào tạo chuyên sâu về văn hoá Đông Nam Á, sinh viên được tiếp cận với kiến
thức về các dân tộc ở Đông Nam Á, tôn giáo các nước Đông Nam Á, văn hoá Ấn Độ
và ảnh hưởng của nó ở khu vực Đông Nam Á, lịch sử nghệ thuật Đông Nam Á, truyền
thông đại chúng các nước Đông Nam Á, văn hoá người Hoa ở Đông Nam Á…Bên
cạnh đó, sinh viên còn được chọn các môn học bổ trợ như: kỹ thuật đàm phán, phương
pháp hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hành chính cơ quan nước ngoài, kinh tế quốc tế và
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các cơ quan tài chính quốc tế. Các chuyên đề cũng được thiết kế làm tăng thêm sự hiểu
biết của sinh viên về văn hoá của các tộc người thiểu số ở Việt Nam, điện ảnh Việt
Nam và Đông Nam Á, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá thế giới. Về ngôn ngữ, bên
cạnh tiếng Anh đạt 450 TOEFL, 4,5 IELTS, sinh viên đạt trình độ A đối với 1 trong
các ngoại ngữ 2 tự chọn bắt buộc (tiếng Hoa, tiếng Malayu, tiếng Thái).
 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á
Ở hướng đào tạo chuyên sâu về quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á sinh viên được trang bị
và có điều kiện thực hành nghi thức ngoại giao quốc tế, lịch sử quan hệ Việt Nam –
Đông Nam Á, tư pháp quốc tế, công pháp quốc tế, chiến lược phát triển các nước Đông
Nam Á. Bên cạnh đó, sinh viên còn được chọn các môn học bổ trợ như: kỹ thuật đàm
phán, phương pháp hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hành chính cơ quan nước ngoài, kinh
tế quốc tế và các cơ quan tài chính quốc tế. Về ngôn ngữ, bên cạnh tiếng Anh đạt 500
TOEFL, 5 IELTS, sinh viên đạt trình độ A đối với 1 trong các ngoại ngữ 2 tự chọn bắt
buộc (tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn).
2. Kỹ năng
-

Có khả năng nói, trình bày, lập luận một vấn đề một cách lưu loát.

-

Khả năng viết, trình bày luận điểm, quan điểm chặt chẽ, logíc.

-

Nắm vững kiến thức chuyên môn của ngành đào tạo.

-

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy
sinh trong thực tiễn của chuyên ngành, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ
năng tư duy sáng tạo.

-

Có khả năng giao tiếp và trình bày các vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh và sử
dụng được một ngôn ngữ của các nước trong khu vực ở trình độ sơ cấp.

-

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như: Word, Excel, Asses…Biết cách thiết
kế và trình bày báo cáo bằng Powerpoint.
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3. Thái độ
-

Có đạo đức nghề nghiệp, yù thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng pháp luật
của nhà nước, nội qui, qui định của cơ quan.

-

Có yù thức cộng động và tác phong làm việc nhanh nhẹn, có trách nhiệm, làm
việc theo nhóm và có khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập.

-

Quan tâm đến sự phát triển của cơ quan, công ty.

-

Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao.

-

Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Ngoại ngữ
-

Đạt trình độ TOEFL 450 về tiếng Anh hoặc các trình độ khác tương đương

-

Ngoại ngữ 2: Trình độ A

5. Tin học
-

Trình độ Tin học đại cương (tương đương Tin học A quốc gia)

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường
Sau khi đã tốt nghiệp ngành Đông Nam Á học, sinh viên có đủ khả năng để đảm nhiệm
các vị trí công việc sau:
-

Phụ trách mảng công việc về xây dựng văn hoá doanh nghiệp, công ty.

-

Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước: như cơ quan văn hóa, ngoại giao,
kinh tế, an ninh, quốc phòng

-

Phụ trách công tác đối ngoại tại các tổ chức, doanh nghiệp.

-

Chuyên viên nghiên cứu tại các tổ chức, viện nghiên cứu.

-

Giảng dạy chuyên môn tại các trường Cao đẳng, Đại học.

-

Chuyên viên phát triển kinh doanh, phát triển thị trường.

-

Chuyên viên nghiên cứu phát triển tại các tổ chức, doanh nghiệp.

-

Phụ trách công tác huấn luyện, đào tạo tại các tổ chức, doanh nghiệp.

-

Hướng dẫn viên, thiết kế tour cho các công ty du lịch
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-

Chuyên viên dịch thuật chuyên ngành tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn Quốc, Malay,
Thái

-

Làm việc cho các cơ quan ngoại giao, các tổ chức Phi chính phủ (NGO) có hợp
tác ở Đông Nam Á.

-

Biên tập viên chương trình văn hoá, du lịch, thời sự các báo, đài.

HIỆU TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 12 năm 2009
Phó Trưởng Khoa Đông Nam Á học

NGƯT.PGS.TS Lê Bảo Lâm

TS. Phan Thị Hồng Xuân
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