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THÔNG BÁO
CHIÊU SINH KHÓA LUYỆN THI VNU EPT 4 KỸ NĂNG
Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Công Nghệ Thông Tin xin trân trọng thông báo về việc khai giảng lớp Luyện
thi VNU EPT 4 kỹ năng, đặc biệt dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp.
1. Nội dung khóa học:
- Rèn luyện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
- Nắm rõ cấu trúc, quy trình và các dạng câu hỏi của bài thi VNU-EPT.
- Luyện tập và nâng cao kỹ năng thi để đạt được điểm tối đa.
- Phát triển chiến thuật làm bài thi và biết cách xử lý những phần thi khó.
STT

Lớp

1

Luyện thi
VNU-EPT B1
(CEFR)

Điểm đầu ra
(VNU-EPT)
150 -175

Thời lượng

Thời gian

Học phí/Khóa

48 tiết

Sáng T3 & T5,
từ 8h00 đến 10h30

1.500.000 VNĐ

2
3

Chiều T3 & T5,
từ 17h00 đến 19h30
Luyện thi
VNU-EPT B1+
(CEFR)

175 – 200
48 tiết

4

•

Sáng T3 & T5,
từ 8h00 đến 10h30

1.600.000 VNĐ

Chiều T3 & T5,
từ 17h00 đến 19h30
Đối tượng đăng ký:
- Sinh viên UIT đã hoàn thành xong môn học Anh văn 3 trong chương trình đào tạo của UIT.
- Đối tượng khác, học viên được kiểm tra xếp lớp đầu vào phù hợp với trình độ.

•

Thời gian khai giảng dự kiến: 09.08.2018.

•

Số lượng sinh viên tối đa 30 sinh viên/lớp.

•

Địa điểm học: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. HCM.

Đặc biệt: Học viên đăng ký và đóng học phí trọn gói (2 khóa), tham gia đủ giờ học và rèn luyện Trung
tâm cam kết chuẩn đầu ra cho sinh viên; Nếu không đạt kết quả đầu ra trong kỳ thi VNU EPT, sinh viên
sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí.
2. Hình thức đăng ký ghi danh khóa học:
- Sinh viên đăng ký Online tại link: https://goo.gl/forms/l33mQwmRNmFDPeWt2 và đóng học phí tại phòng
E 1.4

- Sinh viên đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ (Phòng E 1.4)
Mọi thông tin các khóa học khác, học viên xem tại website: www.celuit.edu.vn hoặc fanpage facebook:
@ttnnuit
Nơi nhận:
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- Như trên;

PHÓ GIÁM ĐỐC
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(Đã ký)
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