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THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức lớp học Bổ trợ tiếng Anh cho các thí sinh trúng tuyển có điều kiện,
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ tuyển sinh mùa Thu, tháng 9/ 2017.
Được sự đồng ý của Nhà trường, Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức các Khóa học
Bổ trợ tiếng Anh dành cho các thí sinh đã trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế
trong kỳ tuyển sinh kỳ mùa Thu, tháng 9/2017, nhưng chưa đủ điều kiện về tiếng Anh
(điểm thi tiếng Anh dưới 45/100 điểm).
Khoá học do Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp với các đối tác của Viện xây dựng và
tổ chức nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh. Viện sẽ tổ chức kiểm tra
tiếng Anh vào tháng 1/2018, nếu sinh viên đạt yêu cầu sẽ được công nhận trúng tuyển
chính thức vào Chương trình và tiếp tục học tiếng Anh ở các cấp độ cao hơn trước khi vào
giai đoạn học chuyên môn.
Sinh viên tham gia vào Khóa Bổ trợ tiếng Anh sẽ được tham dự vào tất cả các
hoạt động do Chương trình Cử nhân Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, tổ chức.
1. Nội dung đào tạo: Chương trình đào tạo của lớp Bổ trợ tiếng Anh bao gồm 2 nội dung
chính:
a) Tiếng Anh cơ bản: Theo khung chương trình tiếng Anh Cấp độ 1 (Level 1).
- Thời lượng: 3,5 giờ/ngày X 5 ngày/tuần X 15 tuần.
- Nội dung ngôn ngữ: Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng từ cấp độ căn bản (elementary)
lên cấp độ tiền trung cấp (pre-intermediate).
- Kỹ năng ngôn ngữ: 4 kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (nghe-nói-đọc-viết) từ cấp độ
căn bản (elementary) lên cấp độ tiền trung cấp (pre-intermediate); một số kỹ năng
học tập và sử dụng ngôn ngữ trong môi trường học thuật.
b) Chương trình luyện ngữ âm: do Trung tâm English for Life phối hợp thực hiện.
- Thời lượng: 2,5 giờ/ngày X 2 ngày/tuần X 14 tuần.
- Khóa học giúp sinh viên kỹ năng phát âm chuẩn, đồng thời cung cấp các cơ hội
thực hành sử dụng ngôn ngữ thông qua các hoạt động học tập và kiểm tra.
2. Quy mô lớp: Tổ chức theo quy mô nhỏ để đảm bảo hiệu quả học tập, mỗi lớp khoảng
20 - 25 sinh viên.
3. Đội ngũ giảng viên: Giảng viên nước ngoài và giảng viên tiếng Anh của Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân trực tiếp giảng dạy.

4. Thời gian học dự kiến: Từ 2/10/2017 đến hết tháng 1/2018.
5. Địa điểm học tập: Sinh viên học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và đối tác của
trường.
6. Học phí: 23.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí về giáo trình và tài liệu tham khảo.
Chi phí giáo trình gốc là 990.000 đồng. Sinh viên sẽ nộp trực tiếp cho trung tâm TEG –
đối tác phụ trách chương trình tiếng Anh theo thông báo của Viện).
7. Thời gian đăng ký học: Sinh viên làm thủ tục đăng ký học từ ngày 18/9 đến ngày
20/9/2017 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế.
Phòng 304 Gác 3 Nhà 6,
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, ĐT: 024 38696967
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