CQUENGLISH
CÁC KHÓA TIẾNG ANH NĂM 2022
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. Bất kể bạn đang học tại học sở hay học online, hoặc yêu
cầu Tiếng Anh của bạn ra sao chúng tôi cũng có thể giúp bạn đạt được
các mục tiêu của bạn.

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

HỌC TRỰC TUYẾN
Với danh tiếng là người dẫn đầu trong việc giảng dạy trực tuyến,
được khẳng định bằng hàng thập kỷ kinh nghiệm, trải nghiệm học
trực tuyến của bạn sẽ là một trong những điều tốt nhất hiện có.
Học trực tuyến là phù hợp với bạn nếu bạn thích sự thuận tiện trong
khi vẫn theo sát các mục tiêu học tập. Bạn sẽ được tham gia môi
trường học tập và giảng dạy có tính tương tác đầy đủ, cởi mở và hợp
tác trong khi vẫn phát triển được các kỹ năng học tập thiết yếu gồm
khả năng viết kỹ thuật số, làm việc nhóm ảo, tư duy phản biện và các
kỹ năng giải quyết vấn đề, cũng như Tiếng Anh.
www.cqu.edu.au/cquenglish

NHỮNG THỨ TÔI SẼ CẦN ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN?

» Laptop hoặc PC có âm thanh và camera
» Đường truyền Internet đáng tin cậy
» Môi trường học tập thoải mái, yên tĩnh
Tại CQUniversity, chúng tôi dùng Zoom và nền tảng hỗ trợ học
tập, Moodle làm các nền tảng kỹ thuật số chính. Những nền
tảng này thân thiện với người dùng và được cung cấp sự hỗ trợ.

96.3%
ĐỂ HỖ TRỢ SINH VIÊN

*

CQUni hân hạnh cung cấp trải nghiệm hỗ trợ sinh viên
tốt nhất cho học viên.

TẠI SAO NÊN HỌC TIẾNG ANH VỚI CHÚNG TÔI?
Học Tiếng Anh miễn phí nếu bạn học trọn gói học thuật
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
Tiếp cận các cơ sở đại học cao cấp, bao
gồm an ninh tại học sở.
Tận hưởng hội thảo miễn phí, các hoạt
động xã hội và hỗ trợ học thuật.
Hưởng lợi từ sỹ số lớp nhỏ, sự tương tác
và hỗ trợ nhiều hơn của giáo viên.
94.3% học viên Tiếng Anh học liên thông
thành công lên hệ học thuật.

TOUR HỌC TIẾNG ANH
Chúng tôi cung cấp bốn tour học tại các học sở Brisbane, 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 nghỉ)
» Đi dã ngoại buổi chiều để thăm các điểm tham quan phổ biến và
địa điểm văn hóa
» Tour cả ngày (giữa tuần hoặc vào các Thứ Bảy)
» Tự do khám phá thành phố và vùng phụ cận với các bạn bè mới
vào cuối tuần.
Khám phá các tour học tập và ví dụ về đi dã ngoại và các hoạt động phổ
biến của chúng tôi tại: www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours
* Thang đánh giá Tiếng Anh i-graduate 2019/20.

NƠI Ở
Nhà cung cấp dịch vụ homestay ưa thích của chúng tôi là Mạng lưới Homestay Úc sẽ tạo điều
kiện thu xếp và đảm bảo mang đến cho bạn trải nghiệm được chào đón, an toàn và thú vị.
www.homestaynetwork.org
KHÓA HỌC
Tiếng Anh Cơ Bản 2 (GE2)
CRICOS: 017012A

Tiếng Anh Cơ Bản 3 (GE3)
CRICOS: 017012A

Tiếng Anh Học Thuật
Mục đích 1 (EAP1)
CRICOS: 069709D

Tiếng Anh Học Thuật
Mục đích 2 (EAP2)
CRICOS: 017006K

Tiếng Anh Học Thuật
Mục đích 3 (EAP3)
CRICOS: 091931C
Ôn thi IELTS
CRICOS: 073808M

ĐIỂM IELTS
(HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)
Nhập học: 4.0
Tốt nghiệp: 4.5

Phát triển các kỹ năng giao tiếp của bạn.
Nhập học: 4.5
Tốt nghiệp: 5.0

Phát triển các kỹ năng giao tiếp của bạn.
Nhập học: 5.0
Tốt nghiệp: 5.5

Chứng chỉ hoặc diploma của CQUniversity.

Nhập học: 5.5
Tốt nghiệp: 6.0

Phần lớn cử nhân hoặc thạc sỹ CQUniversity
(theo đồ án môn học).

HÀNG TUẦN
NGÀY BẮT ĐẦU
PHÍ*

NGÀY KẾT THÚC

325

28 tháng 2

20 tháng 5

28 tháng 2

20 tháng 5

23 tháng 5

5 tháng 8

325

325

325

Nhập học: 6.0
Tốt nghiệp: 6.5
325

Bất kỳ khóa học nào của CQUniversity có yêu cầu IELTS 6.5
Nhập học: 6.5
Tốt nghiệp: Vào cuối khóa học,
sinh viên làm bài thi IELTS

Thực hành các kỹ năng thi của bạn bằng cách
sử dụng các học liệu loại bài thi IELTS.

435

17 tháng 1

1 tháng 4

19 tháng 4

24 tháng 6

23 tháng 5

5 tháng 5

8 tháng 8

14 tháng 10

12 tháng 9

18 tháng 11

21 tháng 11

10 tháng 2/2023

28 tháng 2

20 tháng 5

19 tháng 4

24 tháng 6

8 tháng 8

14 tháng 10

21 tháng 11

10 tháng 2/2023

19 tháng 4

24 tháng 6

8 tháng 8

14 tháng 10

21 tháng 11

10 tháng 2/2023

BRISBANE

MELBOURNE

SYDNEY

cqu.edu.au/cquenglish

* Toàn bộ chi phí tính bằng đô la Úc (A$). Đã bao gồm sách học. Khóa học Tiếng Anh được miễn phí nếu bạn học trọn gói học thuật hoặc học nghề.

‘Học EAP3 và có Chứng chỉ Tốt nghiệp về Nghiên cứu
là trải nghiệm đáng nhớ và hai chương trình này khai
sáng và chuẩn bị hành trang cho tôi vào học Tiến sỹ.
Tôi đã gặp các bạn mới từ nhiều quốc gia và chia sẻ
ý tưởng cùng nhau. Tôi cũng gặp các giáo viên đã
hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học. Tất
cả họ là những người rất tận tâm. Đó đúng là giấc mơ
được học tại một nước nói Tiếng Anh của tôi.’

Kiểm tra trình độ Tiếng
Anh để giúp bạn chọn
khóa học bằng trò chơi
giải đố trực tuyến miễn
phí của chúng tôi .

Febria Artika
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KẾT NỐI
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