
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH 

 TOEIC 450-500 DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG 
 

Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Công Nghệ Thông Tin xin trân trọng thông 

báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc khai giảng lớp Tiếng Anh TOEIC 

450-500  

- Thời gian học: 8 tuần vào các buổi tối T3-5, T5-7, T3-7 

- Học phí : 1.600.000 VNĐ/8 tuần. Nếu lớp ít hơn 12 học viên sẽ cộng thêm 

15% phụ phí. 

- Địa điểm học : 291- Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM  

- Sau khi nhập học Trung tâm sẽ kiểm tra sơ bộ trình độ đầu vào của mỗi  học 

viên để đưa ra tư vấn hợp lý & cam kết rõ ràng nhất cho từng học viên. Trường 

hợp, học viên quá yếu (dưới trình độ A2 Khung CEFR) sẽ không thể học TOEIC 

được mà phải tăng cường số buổi học luyện nghe nói và như vậy số tiêt học & 

mức phí sẽ cao hơn. 

- Trong chương trình, học viên sẽ được cấp tài khoản để luyện TOEIC 24/24 (có 

thu phí) để đảm bảo chất lượng đầu ra cho mỗi HV 

- Khi đăng ký học, học viên có thể chọn việc đóng học phí qua các hình thức 

sau:  

1. Học viên có thể đóng tiền mặt tại Trung tâm ngoại ngữ của Trường tại cơ sở 

Thủ Đức 

2. Học viên chuyển khoản theo thông tin : Trường Đại học Công nghệ Thông 

tin, Số TK: 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn. Thông tin chuyển 

khoản: HV phải ghi rõ Họ và tên, lớp TOEIC 450-500, CS ĐBP, Lớp HVCH 

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/NxXDDYaILS9ta4nS2  

Anh/chị học viên có thể theo thêm thông tin các khóa học khác tại website: 

www.celuit.edu.vn hoặc fanpage facebook: @ttnnuit 
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