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1. VỀ KIẾN THỨC
KT1. Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng được những kiến thức cơ bản
về khoa học xã hội, khoa học chính trị, quốc phòng - an ninh, chính sách pháp luật của
nhà nước.
KT2. Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp
luật và quốc phòng – an ninh, được trang bị các kiến thức chung thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân về triết học Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh.… từ đó xây dựng tinh thần yêu nước,
phẩm chất chính trị.
KT3. Nhận biết, diễn giải một cách có hệ thống những kiến thức tổng quát về công
tác hoạch định, quản lý và điều hành hoạt động tại các cơ sở giáo dục hoặc tại doanh
nghiệp để ứng dụng vào quá trình nghiên cứu, học tập chuyên ngành.
KT4. Nắm vững kiến thức về văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, lịch sử, kinh tế, chính
trị, địa lý, chính sách đối ngoại của các tộc người trên địa bàn Việt Nam và các dân tộc
thuộc khu vực Đông Nam Á, và một vài quốc gia châu Á khác cụ thể Trung Quốc, Nhật
Bản và Hàn Quốc.
KT5. Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ, biên – phiên dịch và quan hệ quốc tế hiện
đại phương Đông.
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KT6. Nắm được kiến thức về các lĩnh vực: du lịch, thương mại, quản lý nhà
nước,… để có thể vận dụng vào thực tiễn.
KT7. Có kiến thức về công nghệ thông tin cần thiết để phục vụ cho nhu cầu của
công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn công tác.
2. VỀ KỸ NĂNG
KN1. Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý
thuyết và thực tiễn của ngành Đông phương học. Giao tiếp thuần thục ngoại ngữ, đặc biệt
là tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
KN2. Có kỹ năng nghiên cứu khoa học: phân tích, tổng hợp, đánh giá, các nguồn
dữ liệu ngôn ngữ, văn hóa khu vực Đông Nam Á và một vài quốc gia châu Á khác cụ thể
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
KN3. Có kỹ năng ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ; trình bày
văn bản hành chính, thương mại bằng ngôn ngữ được đào tạo.
KN4. Có kỹ năng giảng dạy hoặc biên – phiên dịch tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc
và Nhật Bản.
KN5. Có kỹ năng về tư duy độc lập, tư duy hệ thống và tư duy phản biện, linh hoạt
và có khả năng thích nghi cao trong điều kiện môi trường làm việc không xác định cụ thể
hoặc thay đổi, đạt trình độ tiếng anh và tin học chuẩn đầu ra theo quy định.
KN6. Có kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả, kỹ năng viết và giao tiếp bằng lời,
thuyết trình mạch lạc, thể hiện ý tưởng vấn đề cần giải quyết, kỹ năng phát hiện và đề
xuất giải pháp để giải quyết vấn đề.
KN7. Có kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hóa, sắc tộc.
KN8. Có kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch phù hợp văn
hóa các dân tộc khu vực Đông Nam Á.
3. NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
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MĐ1. Có thái độ ứng xử văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa từng dân tộc,
đất nước.
MĐ2. Có năng lực dẫn dắt chuyên môn Đông phương học đã đào tạo, có sáng kiến
trong quá trình thực hiện công việc được giao, có khả năng tự định hướng và thích nghi
với môi trường công việc khác nhau, có ý thức tuân thủ luật pháp và quy định chung của
tổ chức cũng như thực hiện đúng những cam kết, luôn có tinh thần trách nhiệm, hợp tác
và chia sẻ với các đồng nghiệp trong công việc.
MĐ3. Có khả năng đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông
thường, biết đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn, biết lập kế hoạch và điều
phối thực hiện kế hoạch, biết phát huy trí tuệ tập thể.
MĐ4. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm của công dân, trách
nhiệm xã hội và trách nhiệm với tổ chức; có sức khỏe tốt để làm việc, năng động và bản
lĩnh, luôn sẵn sàng làm việc trong điều kiện môi trường công việc với áp lực cao cùng tinh
thần luôn cầu tiến và ham học hỏi.
MĐ5. Có ý thức tự học để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình
độ chuyên môn thông qua bậc học cao hơn hay các khóa học lấy chứng chỉ nghề nghiệp
của Việt Nam và quốc tế.
4. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC
- Đạt trình độ Tiếng Anh tối thiểu B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc các
Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định ở khung năng lực ngoại ngữ của
Bộ GD & ĐT;
- Đạt trình độ tin học đáp ứng Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
5. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Cử nhân Đông phương học do trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đào tạo có
thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau trong cơ quan, công ty, ban ngành ở Việt
Nam và quốc tế, với vai trò: biên – phiên dịch, phóng viên quốc tế, biên tập viên, nhân
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viên hải quan, nhân viên Sở ngoại vụ, Bộ ngoại giao, giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Trung/
Nhật/ Hàn) tại các cấp học, nghiên cứu ngôn ngữ học và văn hóa học,…
- Cử nhân Đông phương học tốt nghiệp tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có
thể tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo sau đại học ở Việt Nam hoặc Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới, với các chuyên ngành Đông phương
học, Châu Á học, Ngôn ngữ học, Văn học, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc học, Nhật Bản
học, Hàn Quốc học.

.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
TS. Trần Đức Thuận
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