
 

THÔNG BÁO  

MỞ LỚP LUYỆN THI TOEIC 
KHAI GIẢNG: NGÀY 27-28/2/2023 

 

Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo mở các lớp luyện thi TOEIC 4 Quốc tế kỹ năng dành cho sinh viên UIT.  

- Ngay sau khoá học ôn thi, sinh viên có thể ngay lập tức đăng ký kỳ thi TOEIC tại trường. 

- Sinh viên có thể lấy bằng TOEIC quốc tế 4 kỹ năng nộp vào phòng Đào tạo Đại học để hoàn thành sớm điều kiện xét 

tốt nghiệp. 

- Lớp mở theo lịch phù hợp của sinh viên UIT, có loại hình offline hay online, học ban ngày và ban đêm, tại UIT. 

- Mức giá các khoá học ôn thi ưu đãi cho sinh viên trường. Nếu sinh viên đăng ký hai lớp ôn thi 4 kỹ năng cùng lúc được 

giảm 20% học phí. Nếu sinh viên đăng ký hai lớp ôn thi 4 kỹ năng kế tiếp nhau được giảm 10% học phí. 

- Trung Tâm Ngoại Ngữ có những tư vấn lớp học luyện thi theo mức điểm thi đầu vào của sinh viên. 

KHOÁ HỌC CHI TIẾT: 

KHOÁ 

HỌC 
TÊN GỌI Số tiết 

Thời 

lượng 

Thời gian 

học 

Học phí (VNĐ)  Học phí (VNĐ)  
Học phí 

trọn gói 

(giảm 

20%) lớp 

offline 

ONLINE  OFFLINE  

LT TOEIC 

500+ 

LISTENING - 

READING 
60 10 tuần 

T2-4 hoặc 

T3-5 

VND 1,800,000 VND 2,280,000 
VND 

3,744,000 SPEAKING - 

WRITING 
60 10 tuần VND 1,920,000 VND 2,400,000 

 

• Đăng ký và đóng học phí trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - UiT phòng E1.4 

• Thời gian đăng ký và đóng học phí bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 24/2/2023 

•  Lịch học có thể bị thay đổi, điều chỉnh không báo trước tùy vào số lượng đăng ký trước ngày khai 

giảng. 

• Hiện tại Trung tâm đang nhận hồ sơ thi TOEIC liên tục trong năm, sinh viên quan tâm liên hệ đăng 

ký tại VP E1.4  

           TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - UiT  
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