Các khóa học Tiếng
Anh năm 2020
Nâng cao sự tự tin và các kỹ năng giao tiếng bằng Tiếng Anh tại Học viện Giáo dục Thường
xuyên & TESOL thuộc Đại học Queensland (ICTE), một trong những nhà cung cấp dịch vụ đào
tạo Tiếng Anh cao cấp của Úc.

Tọa lạc tại học sở
đẳng cấp thế giới
của UQ,
cho phép tiếp cận toàn
bộ dịch vụ và tiện ích

Các giáo viên có
kỹ năng cao

Công nghệ giảng
dạy và học tập

Sỹ số lớp nhỏ,
tương tác tốt

20 giờ giảng dạy
trực tiếp mỗi tuần

là những người có bằng
cấp, kinh nghiệm và luôn
sẵn sàng trợ giúp

tiên tiến

với tối đa 18 học viên
một lớp

với các chương trình trực
tuyến tích hợp và các
hoạt động tùy chọn

Chương Trình Học Liên Thông
Học Tiếng Anh
để sử dụng
hàng ngày

Học Tiếng Anh
để làm việc

Tiếng Anh Cơ Bản (GE) 1-4

Tiếng Anh Cơ Bản 5-6 +
Các Kỹ Năng Giao Tiếp bằng
Tiếng Anh Tiên Tiến (AECS)

Tiếng Anh dành cho Truyền thông
Kinh doanh Quốc tế (EIBC I, II)

Kỳ thi IELTS
hoặc PTE

Tiếng Anh Học Thuật (EAP I, II, III)

Ghi danh
vào chương
trình UQ

Bắt đầu
chương trình
UQ của bạn
Tiếng Anh Bắc Cầu (BE) + Kiểm tra BE

Ngày khóa học năm 2020
GE, AECS, EIBC & EAP
1

6 tháng 1 – 7 tháng 2/2020

5 tuần

2

17 tháng 2 – 20 tháng 3/2020

5 tuần

3

23 tháng 3 – 24 tháng 4/2020

5 tuần

4

27 tháng 4 – 29 tháng 5/2020

5 tuần

5

8 tháng 6 – 10 tháng 7 năm 2020

5 tuần

6

20 tháng 7 – 21 tháng 8/2020

5 tuần

7

24 tháng 8 – 25 tháng 9/2020

5 tuần

8

6 tháng 10 – 6 tháng 11, 2020

5 tuần

9

9 tháng 11 – 11 tháng 12/2020

5 tuần

Giới thiệu về Brisbane

Học viện Giáo dục Thường xuyên & TESOL thuộc Đại học
Queensland (ICTE) có gần 40 năm kinh nghiệm giảng dạy
Tiếng Anh.
Sinh viên của ICTE có mọi quyền lợi khi học tại một trường đại học nằm trong nhóm
50 trường hàng đầu thế giới gồm các chương trình học thuật chất lượng cao, các
dịch vụ hỗ trợ, thể thao và các hoạt động xã hội. Thông qua các khóa học sáng tạo và
công nghệ mới nhất, sinh viên ICTE được học trong môi trường vui vẻ và được hỗ trợ
đầy đủ. Hàng năm, ICTE chào đón hơn 4.000 sinh viên đến từ hơn 50 nước tới học
các khóa Tiếng Anh.
ITCE cung cấp nhiều khóa học Tiếng Anh với nhiều cấp độ thành thạo. Chương trình
Tiếng Anh Bắc cầu đưa bạn vào học thẳng các chương trình UQ qua năm điểm
đầu vào.
icte.uq.edu.au/study/english-courses • icte.uq.edu.au/bep

Học phí năm 2020 (tính bằng đô la Úc)

Thành phố không đắt đỏ

GE, AECs, EIBC & EAP

có sinh hoạt phí thấp hơn Sydney,
Melbourne, Perth và Canberra

5 tuần

$2.200

30 tuần

$13.200

BE 10

$5.150

10 tuần

$4.400

35 tuần

$15.400

BE 15

$7.725

15 tuần

$6.600

40 tuần

$17.600

BE 20

$10.300

20 tuần

$8.800

45 tuần

$19.800

BE 25

$12.875

về môi trường học sở toàn diện và
an toàn

25 tuần

$11.000

BE 30

$15.450

Áp Kế Hiển Thị bằng Tiếng Anh, 2018

Các khoản phí khác

trung bình

Phí Ghi danh

studentcities.com.au

95% sinh viên hài lòng

283 ngày nắng
mỗi năm
Lối sống Đa văn hóa
28% cư dân Brisbane có nguồn gốc
hải ngoại
Brisbane được mệnh danh là

BE

$220

(không hoàn trả)

Các dịch vụ cho Sinh viên và Phí học liệu
(mỗi tuần)

$20

Phí Thu Xếp Nơi Ở Tại Nhà
Người Bản Địa
(Homestay Placement)
Tiền thuê ở chung Nhà
Người Bản Địa

$270

$270

(mỗi tuần – tối thiểu 5 tuần)

OSHC
Sinh viên tới Úc bằng thị thực du học sinh phải mua bảo hiểm Y tế Du học sinh (OSHC). ICTE có thể thu
xếp OSHC cho bạn. Để biết thêm thông tin, gồm cả học phí, xin mời xem icte.uq.edu.au/oshc

“thành phố đẹp thứ 8 trên
thế giới”

"Tôi rất hạnh phúc khi được học tại ICTE. Việc tham gia
học sở UQ đã mang tới cho tôi cơ hội kết bạn với mọi
người từ khắp nơi trên thế giới và lớp EAP đang giúp tôi
chuẩn bị tham dự dự kỳ thi IELTS và lấy bằng UQ. Tôi có
thể thấy Tiếng Anh học thuật và các kỹ năng giao tiếp mà
tôi đang học được áp dụng thẳng vào việc học đại học
trong tương lai và tôi có thể cảm thấy khả năng của mình
đang tiến bộ trông thấy."

Rough Guides 2017

Trần Thị Bích Thủy (Việt Nam)

Liên hệ với chúng tôi
Học viện giáo dục thường xuyên &
TESOL (ICTE)
Đại học Queensland
Brisbane Qld 4072 Australia
Điện thoại:
Email:
Trang web:
CRICOS 00091C

+61 7 3346 6770
admissions@icte.uq.edu.au
icte.uq.edu.au

ICTE là nhà cung cấp CRICOS (Cơ quan Ðăng ký Liên bang cho các Trường và
Khóa học dành cho Du học sinh), có chất lượng được đảm bảo bởi NEAS, một thành
viên của trung tâm khảo thí Tiếng Anh Úc và IELTS, Pearson, TKT và OET.
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icte_uq

