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CHƢƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES 

SUMMER ENGLISH CAMP 2016 

 
Viện Đào tạo Quốc tế UEF giới thiệu chương trình SUMMER ENGLISH CAMP từ ngày 

07-08 đến 28-08-2016 tại Viện Ngôn ngữ Quốc tế BECI (Thành phố Baguio, 

Philippines).  

 

I. Giới thiệu về thành phố Baguio – phiên bản Đà Lạt tại Philippines  

Baguio được mệnh danh là thành phố du lịch nổi tiếng và có nhiều “nickname”: 

Thành phố cao nguyên sương mù, Thành phố của giáo dục, hay Thành phố của mùa hè - 

nơi tìm đến của du khách và người dân Philippines trong những ngày nghỉ lễ, cuối tuần. 

Là một thành phố nằm ở phía Bắc của đất nước Philippines, nơi đây tọa lạc tại độ cao 

trên 1000m so với mực nước biển nên khí hậu ôn hòa và mát mẻ quanh năm nhiệt độ dao 

động từ 18 đến 22 độ C. Nhiều người so sánh Baguio được ví như là Đà Lạt Việt Nam. 

Vào những ngày mùa hè nóng bức thì các cơ quan chính phủ của Philippines thường 

xuyên chuyển về đây làm việc nên Baguio còn có tên gọi khác là thủ phủ mùa hè. Chính 

vì vậy nơi đây rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn và học tập.  
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Được mệnh danh là thành phố học thuật của Philippines với rất nhiều trường đại học 

lớn nhỏ. 60% dân số của thành phố là học sinh, sinh viên. Chất lượng giáo viên tại 

Baguio được đánh giá cao hơn những thành phố khác về trình độ chuyên môn và tâm 

huyết giảng dạy. 

II. Viện Ngôn ngữ Quốc tế BECI 

BECI tọa lạc tại trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đỉnh núi, với cảnh quan thiên 

nhiên tuyệt đẹp bao quanh. Về cơ sở vật chất, BECI sử dụng nguyên một khu resort với 

tổng diện tích trên 33,061 mét vuông, chia thành 3 khu riêng biệt: Lecture building 

(Phòng học), Dormitory Building (Ký túc xá), and Community Center (Văn phòng). 

Trường có kết cấu và thiết kế mang phong cách hiện đại, nội thất cao cấp, và an ninh 

tuyệt đối. Đặc biệt khu vực Lounge tọa lạc tại tầng 5 của tòa nhà ký túc xá được thiết kế 

chủ yếu bằng kính giúp học viên dễ dàng chiêm ngưỡng quanh cảnh xinh đẹp xung 

quanh. Bên cạnh đó, trường còn mở thêm một quán cà phê tại đây giúp học viên có 

không gian thư giản và nghỉ ngơi sau giờ học. 

Môi trường sống và học tập trong lành, tốt cho sức khỏe: Tọa lạc trong một khu resort 

cao cấp ngay trên đỉnh núi, không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, là điều 

kiện lý tưởng cho việc học tập kết hợp nghỉ dưỡng. 

Thêm vào đó BECI nổi bật nhờ vào chương trình học được thiết kế rất linh hoạt và 

độc đáo, chú trọng phát triển mạnh các khóa học giao tiếp. Bài giảng trong lớp học 1:1 

mang tính ứng dụng cao, và học viên có thể chọn môn học phù hợp với sở thích và trình 

độ của mình. Số lượng học viên trong các lớp học nhóm không vượt quá 5 người. Tỷ lệ 

quốc tịch: Học viên đa phần đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, tiếp theo là Đài Loan và một số 

bạn đến từ Trung Quốc, Mông Cổ, Thái Lan, Việt Nam… 

 
 

III. Khóa học tiếng Anh Speed ESL 

Chương trình bao gồm 3 lớp học: 

Lớp học 1:1 (4 giờ): Speaking, Listening, Reading, Writing 

Lớp học nhóm (2 giờ): BECI cung cấp rất nhiều loại hình lớp học nhóm với chủ đề 

phong phú và đa dạng. Mỗi lớp học nhóm bao gồm từ ba đến năm học viên. 
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Lớp học tùy chọn buổi tối (3 giờ): Native’s Conversation Class, Grammar, 

Sentences Pattern Class 

IV. Lợi ích khi tham gia chƣơng trình: 

- Chương trình nhằm cải thiện nhanh chóng khả năng Tiếng Anh của sinh viên, đặc 

biệt là sự tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài. 

- Chương trình bên cạnh giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ còn nhằm mục 

đích nhắm vào việc dành điểm số cao trong từng môn riêng biệt Nghe, Nói, Đọc, 

Viết.  

- Sinh viên được trải nghiệm 3 phương pháp học tập khác nhau để nâng cao năng lực 

ngôn ngữ: Lớp học 1:1, Lớp học nhóm, và Lớp học tùy chọn. 

- Học viên tại trường đến từ nhiều nước khác nhau Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Thái Lan...giúp học viên làm quen và trải nghiệm trong môi trường học quốc tế, giao 

lưu văn hóa giữa các nước. Đồng thời, sinh viên mở rộng mạng lưới giao lưu kết bạn 

học thuật quốc tế. 

- Trải nghiêm và khám phá văn hóa đất nước Philippines trong mùa hè. 

- Sinh viên nhận được 2 chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học: Chứng chỉ của Viện 

Ngôn ngữ Quốc tế BECI và của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM 

V. Chi phí trọn gói:  

Nhà trường hỗ trợ mỗi sinh viên: 

- Phí đăng ký nhập học: 100 USD 

- Phí đón tại sân bay Manila và di chuyển về Bagui lượt đi: 50 USD 

Số học phí thực đóng còn lại: 950 USD, bao gồm: 

- Học phí chương trình Speed ESL trong 3 tuần 

- Phí SSP bắt buộc (phí học tập đặc biệt) 

- Phí Ký túc xá trong 3 tuần 

- Phí sinh hoạt tại trường (ăn uống 3 bữa/ 1 ngày, dịch vụ dọn phòng và giặt giũ) 

- Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích trong trường: Dịch vụ y tế, Wifi, phòng gym, 

bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bòng đá… 

*Lưu ý: Chi phí không bao gồm vé máy bay hai chiều (200 – 250 USD) và Phí đặt 

cọc (65 USD - sẽ được hoàn trả trước khi về nước) 

 

Sinh viên đăng ký tham gia chương trình tại Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày ra thông báo đến 

31/07/2016 và đóng tiền tại Phòng Tài chính (tầng trệt) 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính, TP.HCM. 

276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 

ĐT: 08.5422.6666 (023)  


