
 

 

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ 

 VÀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP 

THÔNG BÁO 
Về việc khai giảng lớp Luyện thi tiếng Anh Quốc tế IELTS (Khóa 2) 

 

 

Nhằm cung cấp kiến thức toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho người học  

đạt được trình độ tiếng Anh mong muốn, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng  

nghề nghiệp UEF thông báo khai giảng lớp Luyện thi tiếng Anh Quốc tế, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng đăng ký: 

- Sinh viên UEF; 

- Học viên bên ngoài có nhu cầu tham gia.  

2. Chính sách hỗ trợ: 

- Giảm 25% học phí cho sinh viên, học viên UEF đăng ký trước ngày khai giảng; 

- Giảm 15% học phí cho học viên ngoài trường đăng ký nhóm từ 04 học viên trở lên; 

- Miễn phí tài liệu học tập. 

3. Thông tin khoá học: 

a. Chương trình Luyện thi chứng chỉ IELTS  

STT Lớp học 
Số 

tiết 

Số 

tuần 

Học phí 

(VND) 

Học phí đã 

giảm (25%) 

1 
Luyện thi IELTS 

Foundation 
60 10 3.500.000 2.625.000 

2 Luyện thi IELTS 5.5 60 10 3.500.000 2.625.000 

1 Luyện thi IELTS 6.0 60 10 3.500.000 2.625.000 

2 Luyện thi IELTS 6.5 60 10 4.000.000 3.000.000 

3 Luyện thi IELTS 7.0 60 10 4.000.000 3.000.000 

4 Luyện thi IELTS 7.5 60 10 4.500.000 3.375.000 

 Lưu ý: Học viên đăng ký các khoá học Luyện thi tiếng Anh IELTS sẽ làm bài kiểm tra 

trình độ tiếng Anh đầu vào để được sắp xếp lớp học phù hợp với năng lực hiện tại. 

4. Thời gian học (thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7) 

Ca 1 : 7:00 – 9:25 Ca 3: 12:45 – 15:00 Ca 5: 18:00 – 20:25 

Ca 2 : 9:35 – 12:00 Ca 4: 15:20 – 17:45 Khác  

(Lưu ý: Thời gian học tự chọn nếu đăng ký nhóm từ 15 học viên trở lên) 

 



 

5. Ưu điểm chương trình  

- Đào tạo theo yêu cầu của học viên; 

- Giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm; 

- Trang thiết bị học tập hiện đại; 

- Tài liệu và phần mềm học tập hiện đại, cập nhật liên tục; 

- Sĩ số lớp học giới hạn không quá 25 sinh viên; 

6. Thời gian kiểm tra xếp lớp: 13/05/2017 

7. Đăng ký: đến hết ngày 08/05/2017; 

8. Liên hệ:  

Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp UEF (Tầng trệt), 

ĐT: 08.5422.6666 (023) gặp thầy Dương. Email: trungtamnnth@uef.edu.vn 

Website: www.uef.edu.vn/ttnnth 
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