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PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI

Tổ chức giảng dạy tiếng Anh, rèn
luyện

4

kỹ

năng

SPEAKING,

LISTENING, READING & WRITING từ
trình độ cơ bản đến nâng cao trong
môi trường làm việc và học tập.
Đặc biệt tổ chức thường xuyên các

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

khóa luyện thi TOEIC dành cho sinh

Đội ngũ giáo viên có nhiều năm

viên và học viên khác theo chuẩn

công tác trong giảng dạy tiếng anh,

ngọai ngữ Quốc tế.

thậm chí chúng tôi còn cung cấp

Ngoài các khóa IELTS, TOEFL dành
cho sinh viên có trình độ cao, trung
tâm còn có các khóa học chuyên

những khóa học với người bản xứ
giúp cho học viên đạt hiệu quả cao
sau khi kết thúc khóa học.

biệt như Business English, English

Với xu hướng học hiện đại, hiện nay tại trung tâm thiết
kế chương trình tối thiểu là 02 buổi/tuần đảm bảo hiệu
quả tiếp nhận kiến thức liên tục cho học viên, nhưng
không mất nhiều thời gian để di chuyển, dễ dàng sắp
xếp để theo học. Ngoài ra, học viên được cung cấp tài
khoản để giải học, rèn luyện các bài tập, Test Online
24/24 để giúp củng cố các kỹ năng đã học tại lớp.

for Presentation, Speaking English …
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ
năng học thuật cho mọi đối tượng
như : HS-SV , học viên cao học,
nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy,
người đi làm.

Đ/c: Phòng E 1.4, Tầng 1, Nhà E, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
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KHÓA HỌC
Thời gian

Trình độ đầu vào
(tương đương CEFR)

Trình độ đầu ra
(tương đương
CEFR)

Toeic 650

12 tuần
8 tuần
8 tuần
10 tuần
10 tuần
10 tuần

A1
A2
A2-B1
A2
A2-B1
B1

A2
A2-B1
B1
>400
>500
>650

Speaking & Listening

4 tuần

A2

A2-B1 (CEFR)

Speaking & Writing

4 tuần

A2-B1

B1 (CEFR)

Thời gian

Trình độ đầu vào
(tương đương CEFR)

Trình độ đầu ra
(tương đương
CEFR)

A2-B1

B1-B2

COMMUNICATION ENGLISH
(CE)
Communication English 1+ (CE1+) AVBT
Communication English 2 (CE2)
Communication English 3 (CE3)
Toeic 400
Toeic 500

BUSINESS ENGLISH
Basic business English
Business English Negotiation

8 tuần
8 tuần

Writing business English effectively

8 tuần

TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là
một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ
(không phải tiếng mẹ đẻ), trong môi trường giao tiếp và làm việc. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ
thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch… Kết quả này
có hiệu lực trong vòng 02 năm và được công nhận tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

TẠI SAO BẠN CẦN CÓ CHỨNG CHỈ TOEIC?
TOEIC hiện đang được sử dụng rộng rãi tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, được hơn 14.000 tổ chức sử dụng đánh giá
trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế. Riêng tại Việt Nam TOEIC hiện được sử dụng làm
chuẩn xét đầu ra cho sinh viên tại hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng, hệ thống trường nghề, cũng là tiêu chuẩn các
tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, nhà tuyển dụng đánh giá cao trong việc tuyển dụng nhân sự.

BẠN ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC TOEIC TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT?
- Được học với các giáo trình, tài liệu luyện TOEIC mới nhất.
- Luyện tập mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động, được cấp tài khoản học Online.
- Giáo viên giàu kinh nghiệm trong luyện thi TOEIC.
- Hỗ trợ học viên học lại miễn phí nếu không đạt được mục tiêu của khóa học đã đăng ký.
- Thời gian linh hoạt trong tuần, đặc biệt tổ chức lớp dạy theo nhu cầu của học viên.
- Trung tâm Ngoại Ngữ UiT hợp tác với Viện khảo thí Hoa kỳ (ETS) do Công ty IIG Việt Nam đại diện tổ
chức khảo thí cấp chứng chỉ TOEIC định kỳ hàng năm tại Trường Đại học Công nghệ thông tin.

VĂN PHÒNG TƯ VẤN GHI DANH
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