
Cử nhân Ngôn ngữ Nga.

14 giảng viên cơ hữu và 01 giảng viên thỉnh giảng, 
trong đó có 01 giáo viên người Nga. 

100% giảng viên được đào tạo tại Liên bang Nga, 
01 Phó Giáo sư, 09 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ.

Vị trí công việc: 
Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo tiếng Nga 
(nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), cán bộ 
nghiên cứu ngôn ngữ tại các cơ quan nghiên cứu 
ngôn ngữ học trong và ngoài nước, biên tập viên 
làm việc tại các cơ quan báo chí và đài truyền 
Biên - phiên dịch viên trong các cuộc tiếp xúc 
song phương hoặc hội thảo, hội nghị; làm việc tại 
bộ phận đối ngoại của các cơ quan quản lý nhà 
nước; thư ký văn phòng, trợ lý đối ngoại tại các 
công ty nước ngoài, liên doanh; biên tập viên tại 
các nhà xuất bản, biên dịch sách; làm công tác 
hiệu đính bản dịch.
Phát triển sản phẩm dịch vụ, điều hành tour, trung 
tâm thông tin du lịch, quản trị hành chính văn 
phòng công ty du lịch và lữ hành, hướng dẫn tour 
du lịch.

09 lớp, hơn 200 sinh viên;
Sinh viên nhiệt tình tham gia các hoạt động giao 
lưu, cuộc thi tài năng, dự án: Lễ Chào đón tân 
sinh viên, Tuần lễ văn hóa Nga, dự án “Tiếng Nga 
vì cộng đồng”, cuộc thi “Hoa khôi sinh viên – 
Glorious HANU”, Mùa hè xanh…;
Sinh viên dành được nhiều giải thưởng Sinh viên 
Nghiên cứu khoa học, Tài năng KH trẻ của Bộ 
GD&ĐT và Trường ĐH Hà Nội;
40 đến 50 suất học bổng toàn phần qua cuộc thi 
Olympic tiếng Nga và học bổng của Chính phủ 
Nga hoặc Việt Nam để đi du học tại các trường 
ĐH tại Liên bang Nga;

Quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi 
sinh viên với các trường đại học của Liên bang 
Nga: Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. 
Pushkin, trường Đại học tổng hợp quốc gia 
Tomsk, trường Đại học tổng hợp quốc gia Ural...

Các học bổng khác của Trường ĐH Hà Nội, Học 
sinh nghèo vượt khó...
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KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG:

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương 
trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng 
CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo 
dục Quốc phòng - An ninh, Phương pháp nghiên cứu 
khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ 
và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận 
Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội học, 
Lịch sử văn minh thế giới.

Chọn 6 trong số 12 tín chỉ của các học phần sau: 
Marketing du lịch, Thư tín giao dịch, Thực hành dịch 
viết 1, Thực hành dịch nói 1.

Nhập môn Du lịch: 3 TC
Tiếng Nga du lịch: 7 TC
Nghiệp vụ hướng dẫn 
du lịch: 3 TC

Du lịch bền vững: 3 TC
Địa lí du lịch: 3 TC
Du lịch văn hóa: 3 TC


