
CQUEnglish cung cấp cho bạn các kỹ năng và 
sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày bằng Tiếng 
Anh và học thuật. Đội ngũ giáo viên chuyên 
môn cao và tận tâm sẽ giúp bạn trải nghiệm 
việc học tiếng Anh trong môi trường được hỗ 
trợ và quan tâm. Sỹ số lớp nhỏ có nghĩa là bạn 
nhận được sự tương tác lớn hơn với trọng tâm 
là lợi ích và sự thành công của bạn. Cho dù 
nhu cầu Tiếng Anh của bạn là gì thì chúng tôi 
đều có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu.

LỚP HỌC
Các lớp học của chúng tôi được tổ chức từ Thứ Hai tới Thứ 
Sáu và trong bốn giờ mỗi ngày (20 giờ mỗi tuần) cộng thêm 
30 phút giải lao.

Bạn sẽ được tận hưởng môi trường học tập và giảng dạy đậm 
tính tương tác, giao tiếp và hợp tác đồng thời phát triển các 
chiến lược và công cụ học tập thiết yếu bao gồm làm việc 
nhóm và hợp tác, tư duy phản biện và các kỹ năng giải quyết 
vấn đề, cũng như Tiếng Anh. 

www.cqu.edu.au/cquenglish

TOUR HỌC TẬP
Chúng tôi cung cấp bốn tour học tập tại các học sở Brisbane, Cairns, 
Melbourne và Sydney và lộ trình có thể hoàn toàn tùy biến để đáp 
ứng các yêu cầu của bạn.  Một tour điển hình có thể bao gồm:
» Các lớp học Tiếng Anh mỗi buổi sáng (Thứ Hai tới Thứ Sáu, 

bốn giờ cộng thời gian giải lao)
» Đi dã ngoại buổi chiều để thăm các điểm tham quan nổi 

tiếng và địa điểm văn hóa
» Tour cả ngày (giữa tuần hoặc vào Thứ Bảy)
» Tự do khám phá thành phố và vùng phụ cận với các bạn bè 

mới vào cuối tuần.

Tìm hiểu thêm về các tour học tập và hoạt 
động dã ngoại được ưa chuộng của chúng tôi 
tại: www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours

CÁC KHÓA TIẾNG ANH NĂM 2023
CQUENGLISH

TẠI SAO NÊN HỌC TIẾNG 
ANH VỚI CHÚNG TÔI?

Học Tiếng Anh miễn phí nếu bạn đăng ký cùng 
khóa học chính hoặc học nghề.

Chúng tôi có bài kiểm tra xếp lớp Tiếng 
Anh miễn phí.  
Ngoài ra, chúng tôi còn công nhận 
bài kiểm tra Tiếng Anh IELTS, TOEFL, 
TOEIC, PTE, CAE, CPE và EIKEN.

Chọn từ các học sở tại Brisbane, 
Melbourne và Sydney.

Được quyền truy cập các cơ sở vật chất 
cao cấp của đại học, gồm sảnh sinh viên, 
thư viện, an ninh và các tiện ích khác.

Tận hưởng hội thảo miễn phí, các hoạt 
động xã hội và hỗ trợ học thuật.

100% sinh viên có đánh giá tích cực về giáo 
viên nhờ sỹ số lớp nhỏ, tương tác giáo viên-
sinh viên và sự hỗ trợ với điểm từ 93,2% 
đến 100% trong tám mục giảng dạy.*

97,1% sinh viên học Tiếng Anh đã hài 
lòng hoặc rất hài lòng về tổng thể.*

91,9% sinh viên đề cử CQUEnglish.* 

Hạnh phúc của sinh viên luôn được đặt 
lên hàng đầu thể hiện bằng sự đánh giá 
cao mà sinh viên dành cho chúng tôi.*

Trong năm 2022, hơn 90% sinh viên học Tiếng Anh 
đã chuyển tiếp thành công lên bậc học cao hơn.

* Thang đánh giá Tiếng Anh i-gradute 2022.

98.3%  DÀNH  
CHO HỖ TRỢ HỌC TẬP*

http://www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours


KHÓA HỌC ĐIỂM IELTS
(HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

HỌC PHÍ 
HÀNG TUẦN* NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC BRISBANE MELBOURNE SYDNEY

Tiếng Anh Học 
thuật 1 (EAP1)
CRICOS: 069709D

Đầu vào: 5,0
Đầu ra: 5,5

CQUniversity certifi 
cate or diploma.

^

9 tháng 1 24 tháng 3

11 tháng 4 16 tháng 6

15 tháng 5 4 tháng 8

7 tháng 8 13 tháng 10

11 tháng 9 17 tháng 11

20 tháng 11 9 tháng 2 
năm 2024

Tiếng Anh Học 
thuật (EAP2)
CRICOS: 017006K

Đầu vào: 5,5
Đầu ra: 6,0

Hầu hết cử nhân hoặc 
thạc sỹ CQUniversity  
(theo luận án). ^

20 tháng 2 12 tháng 5

11 tháng 4 16 tháng 6

3 tháng 7 8 tháng 9

7 tháng 8 13 tháng 10

16 tháng 10 22 tháng 12

20 tháng 11 9 tháng 2 
năm 2024

Tiếng Anh Học 
thuật 3 (EAP3)
CRICOS: 091931C

Đầu vào: 6,0
Đầu ra: 6,5

Bất kỳ khóa học CQUniversity 
nào yêu cầu IELTS 6.5.

^

11 tháng 4 16 tháng 6

7 tháng 8 13 tháng 10

20 tháng 11 9 tháng 2 
năm 2024

Luyện thi IELTS
CRICOS: 073808M

Đầu vào: 6,5
Đầu ra: Cuối khóa học, 
sinh viên dự Thi EILTS  
 
Bất kỳ khóa học CQUniversity 
nào yêu cầu IELTS 7.0.

445 20 tháng 11 9 tháng 2 
năm 2024

* Học phí tính bằng đô la Úc (A$). Học phí hàng tuần chỉ tính cho môn Tiếng Anh. Có thể được giảm giá 25%. Đã bao gồm tư liệu học. 
^ Khóa học Tiếng Anh của bạn được miễn phí nếu bạn đăng ký cùng khóa học chính hoặc học nghề.

‘Thoạt đầu, tôi hơi e dè nhưng giáo 
viên đã khiến tôi nhận ra rằng tất cả 
chúng ta đều đến để học và nâng 
cao bản thân.
Giáo viên đã giúp tôi nâng cao kỹ 
năng Tiếng Anh, sự tự tin và ôn tập 
cho tôi học thạc sỹ. Bây giờ, tôi rất 
thích Tiếng Anh và tin rằng EAP sẽ 
là lựa chọn tốt nhất nếu bạn đang 
chuẩn bị du học.’

Rica Jane Danao
PHILIPPINES 

‘Thoạt đầu, tôi hơi e dè nhưng 
giáo viên đã khiến tôi nhận ra 
rằng tất cả chúng ta đều đến để 
học và nâng cao bản thân.

Giáo viên đã giúp tôi nâng cao 
kỹ năng Tiếng Anh, sự tự tin và 
ôn tập cho tôi học thạc sỹ. Bây 
giờ, tôi rất thích Tiếng Anh và tin 
rằng EAP sẽ là lựa chọn tốt nhất 
nếu bạn đang chuẩn bị du học.’

Rica Jane Danao
EAP2, THẠC SỸ KẾ TOÁN CHUYÊN 
NGHIỆP, PHILIPPINES
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HỎI ĐÁP
cqu.edu.au/international-enquire 
ĐIỆN THOẠI
+61 3 9616 0606 
NỘP ĐƠN
cqu.edu.au/international-apply

Kiểm tra trình độ 
Tiếng Anh để giúp 
bạn chọn khóa học 
bằng bài kiểm tra 
trực tuyến miễn phí 
của chúng tôi.

 CONNECT
www.cqu.edu.au/connect

@CQUniversityAustralia

@CQUni

@CQUniversity

@CQUni

/CQUniversity

https://www.cqu.edu.au/international-students/english-and-pathways/cquenglish/courses/english-language-quiz

